
UCHWAŁA NR XXXVI/279/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mszczonowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mszczonowie. 

§ 2. 1. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby 
lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc w postaci usług opiekuńczych może być przyznana 
również innym osobom, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej 
pomocy zapewnić.

§ 3. 1. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznaje się po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego 
stwierdzającego potrzebę pomocy osób drugich. 

2. W decyzji o przyznaniu świadczeń w postaci usług opiekuńczych, określa się zakres tej pomocy, ilość 
świadczonych w tygodniu godzin usług opiekuńczych i wysokość odpłatności.

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze świadczone są bezpłatnie osobom samotnym, których dochód nie przekracza kwoty 
określonej w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. 
zm.). 

2. Przez osobę samotną rozumie się osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim 
i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych, natomiast przez osobę samotnie gospodarującą rozumie się osobę 
prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe. 

3. Osoby o dochodzie wyższym od dochodu, o którym mowa w ust. 1 mogą korzystać z usług opiekuńczych za 
odpłatnością  ustaloną zgodnie z następującymi zasadami: 

Wysokość w % liczona od kosztów usług dla:Lp. % kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej

Osoby 
samotnej

Osoby samotnie 
gospodarujące

Osoby w 
rodzinie

1. 100,1-150 3% 5% 10%
2. 150,1-175 5% 10% 15%
3. 175,1-200 10% 15% 20%
4. 200,1-225 15% 20% 30%
5. 225,1-250 20% 35% 45%
6. 250,1-300 35% 45% 55%
7. Powyżej 300 70% 70% 90%

4. Cenę jednej godziny usług opiekuńczych ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie analizy kosztów 
realizacji tego zadania. 

5. Opłata za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 4, wskaźnika odpłatności 
określonego w procentach, o którym mowa w ust. 3, oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca. 

6. Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o liczbie godzin przyznanych miesięcznie usług opiekuńczych 
oraz o wysokości odpłatności. 
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7. Opłata za usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc w formie usługi opiekuńczej lub 
jej opiekuna, bezpośrednio lub przelewem do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie, 
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę z tym, że za 
grudzień do 30 grudnia.

§ 5. Koszt usług opiekuńczych ustala się co kwartał na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów 
w poprzednim kwartale. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XX/162/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie 
zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mszczonowie (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 202, poz. 5426 ) zmieniona uchwałą  nr 
XLVIII/357/06 z dnia 27 października 2006r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz. Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 242, poz. 8789 ), uchwałą nr XL/389/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 
17 lutego 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz. Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego Nr 112, poz. 2279). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski
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