
UCHWAŁA NR LVI/395/14
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 ) w związku z art. 50 ust.1, 2, 3, 
5, 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182,  
poz.509 )  Rada Miejska Trzcianki  uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Prawo do usług opiekuńczych przyznawane jest przez kierownika Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance, na podstawie wywiadu społecznego. 

2.  W  decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych kierownik 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance określa wysokość 
odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca. 

3.  Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze są przekazywane przez świadczeniobiorcę 
na konto firmy świadczącej usługi opiekuńcze, nie później niż w ostatnim dniu danego 
miesiąca.

§ 2. Nieodpłatne usługi opiekuńcze przysługują osobom, których dochód na członka 
rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy 
o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Osoby nie spełniające warunku określonego w §2 zwracają wydatki poniesione 
przez gminę Trzcianka na usługi opiekuńcze, według zasad określonych w załączniku do  
uchwały. 

2.  Kwota dochodu netto będąca podstawą obliczania odpłatności za usługi opiekuńcze 
będzie waloryzowana przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance, 
zgodnie z weryfikacją kryteriów dochodowych dokonywaną i ogłaszaną przez Radę 
Ministrów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Trzcianki. 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/279/97 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 

30 stycznia 1997roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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% kryteriumdochodowego dla
osób samotnych i samotnie
gospodarujących

Dochód netto na osobę
samotną i samotnie
gospodarującą w zł

Odpłatność za
1 godzinę świadczonej
usługiw zł

do 100% do 542,00 bezpłatnie

od 100,01% do 125% 542,05 - 677,50 5%, tj. 0,57

od 125,01% do 150% 677,55 - 813,00 10%, tj. 1,14

od 150,01% do 175% 813,05 - 948,50 15%, tj. 1,72

od 175,01% do 200% 948,55 - 1084,00 20%, tj. 2,29

od 200,01% do 250% 1084,05- 1355,00 40%, tj. 4,58

od 250,01% do 300% 1355,05 -1626,00 60%, tj. 6,86

powyżej 300,01% 1626,05 100%, tj. 11,44

%kryterium dochodowego dla
osób w rodzinie

Dochód netto na osobę
w rodzinie w zł

Odpłatność za 1 godzinę
świadczonej usługiw zł

do 100% do 456,00 bezpłatnie

od 100,01% do 125% 456,05 - 570,00 15%, tj. 1,72

od 125,01% do 150% 570,05 - 684,00 20%, tj. 2,29

od 150,01% do 175% 684,05 - 798,00 30%, tj. 3,43

od 175,01% do 200% 798,05 - 912,00 50%, tj. 5,72

od 200,01% do 250% 912,05 - 1140,00 75%, tj. 8,58

od 250,01% do 300% 1140,05- 1368,00 90%, tj. 10,30

powyżej 300,01% 1368,05 100%, tj.11,44

Załącznik do Uchwały Nr LVI/395/14

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Odpłatność za usługi opiekuńczedla osób samotnych i samotnie gospodarujących

100% odpłatności za 1 godzinę świadczonych usług wynosi 11,44 zł

Odpłatność za usługi opiekuńczedla osób gospodarującychw rodzinie

100% odpłatności za 1 godzinę świadczonych usług wynosi 11,44zł
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