
OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 29 listopada 2019 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014r.w 
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się zawarty w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 3100 z dnia 01.10.2014 r.) z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr V/54/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014r. Dotyczącej szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. 
Woj. Warm.-Maz. poz. 3101 z dnia 01.10.2014 r.); 

2) uchwałą Nr I/9/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014r. Dotyczącej szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. 
Woj. Warm.-Maz. poz. 1329 z dnia 26.03.2018 r.). 

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak



Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR III/37/14
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. Poz. 594, 
zm. z 2013 poz.645) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst 
jednolity - Dz.U. z 2013r.,poz. 182, zm. z 2013 poz. 509)

Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizuje Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku, zwany dalej „Ośrodkiem”.
2. W decyzji przyznającej usługi rozstrzyga się poza ustaleniem ich zakresu, okresu i miejsca świadczenia 
usług także o obowiązku zwrotu wydatków poniesionych przez ośrodek za wykonane usługi, wysokość 
odpłatności za jedną godzinę usług, tryb ustalania poboru opłaty.
3. (skreślony)1

§ 2 2 Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych i cenę jednej godziny specjalistycznych usług 
opiekuńczych w kwocie po 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), które to ceny wynikają z kalkulacji kosztów 
zatrudnienia przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku osób świadczące te usługi.
2. (skreślony)3

3. (skreślony)

§ 3. 1 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 
których dochód netto na osobę samotną i w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego 
zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 
182 z późn.zm.).
2. Osoby niespełniające warunku, o którym mowa w ust. 1 zwracają wydatki za korzystanie z usług 
opiekuńczych na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

1) 1 § 1 ust. 3 skreślony przez ·§ 1 pkt 1 uchwały Nr  V/54/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Warm.-Maz. poz. 3101 z 

01.10.2014 r.); wszedł w życie 16 października  2014 roku.

2) 2 § 2  otrzymał oznaczenie „§ 2” na podstawie § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie 16 października 

2014 roku oraz § 1 uchwały Nr I/9/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/14 Rady Miejskiej w 

Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014 r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Warm.-Maz. poz. 1329 z 26.03.2018 r.); wszedł w życie 10 kwietnia  

2018 roku.

3) 3 § 2 ust. 2  i ust. 3 skreślony przez ·§ 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1; zmiany weszły w życie 16 października 2014 

roku.



3. Zakres usług oraz liczbę godzin ustala się indywidualnie z osobą zainteresowaną podczas przeprowadzania 
wywiadu środowiskowego.
4. Naliczenia odpłatności za usługi dokonuje Ośrodek na podstawie miesięcznych kart pracy pracowników 
wykonujących usługi opiekuńcze.
5. Opłaty za usługi należy uiszczać w kasie lub na rachunek bankowy Ośrodka w terminie do 15 dnia każdego 
następnego miesiąca przypadającego po miesiącu świadczenia usługi.

§  4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na wniosek lub z urzędu zostać 
częściowo lub całkowicie zwolniona z opłat za usługi, w szczególności ze względu na:
a) konieczność korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług,
b) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku 
wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,
c) konieczności ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków, 
rehabilitacji lub sprzętu rehabilitacyjnego,
d) co najmniej dwie osoby w rodzinie wymagające udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym jedną przewlekle chorą,
e) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci 
członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.
2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na czas określony.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr I/7/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 lutego 2011 roku z późniejszymi 
zmianami w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze 
świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Pasłęku.



Załącznik
do uchwały Nr III/37/14
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Pasłęku ( w % )

Dochód netto na osobę w
rodzinie w złotych

Wysokość odpłatności w procentach (%)
ustalona od ceny usługi dla:

Od 0 do 100% kryterium
dochodowego

Osoby samotnie
gospodarujące

nieodpłatnie

Osoby gospodarujące
w rodzinie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 125% 5% 7%

powyżej 125% do 150% 15% 17%

powyżej 150% do 175% 18% 23%

powyżej 175% do 200% 23% 28%

powyżej 200% do 225% 28% 33%

powyżej 225% do 250% 33% 42%

powyżej 250% do 275% 35% 50%

powyżej 275% do 300% 45% 58%

powyżej 300% do 375% 50% 65%

powyżej 375% do 400% 90% 90%

powyżej 400% 100% 100%

 


	
	



