
Załącznik Nr 5 do protokołu 
Nr XXXVII/09 z dnia 30.12.2009r. 

 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/238/09 
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2009R. 
 
 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat, a takŜe 
ich pobierania. 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216,  
poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554,  
Nr 69, poz. 590) – Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Uchwala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz warunków całkowitego lub częściowego  zwolnienia od opłat, a takŜe ich pobierania, co 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork 
 

§ 3. 
 
Postanowienia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat, a takŜe ich pobierania mają 
zastosowanie do usług udzielanych od 1 stycznia 2010 r.  
 

§ 4. 
 

Traci moc uchwała Nr IX/80/04 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 09 grudnia 2004 r.  
w sprawie usług opiekuńczych, zasad ich przyznawania i odpłatności oraz trybu ich 
pobierania. 
 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 
 

    PRZEWODNICZĄCY 
       Rady Miejskiej we Fromborku 
                  /-/ Bogdan Jussis 



 
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/238/09 
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 26.03.2009r. 

 
 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego 
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

 
 

§ 1. 
 

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług 
opiekuńczych . 

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane równieŜ osobie, która wymaga pomocy 
innych osób, a rodzina, a takŜe wspólnie niezamieszkujący małŜonek, wstępni, 
zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

 
§ 2. 

 
1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb Ŝyciowych, 

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę moŜliwości 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

2. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych uzaleŜniony jest od stanu 
zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej i materialnej, ustalonej przez 
pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz dokumentacji 
uzasadniającej konieczność przyznania pomocy. 

 
§ 3. 

 
1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza 

odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie – określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

2. Osoby, których dochód przekracza kryterium, o którym mowa w § 3 pkt 1 ponoszą 
odpłatność za kaŜdą godzinę świadczonych usług, w zaleŜności od wysokości 
dochodu, wg wskaźnika określonego w poniŜszej tabeli: 

 
Wskaźniki odpłatności ustalone w % od ceny usługi za  
1 godzinę  

Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub na osobę 
w rodzinie określony w % 
wg kryterium ustalonego w 
ustawie o pomocy społecznej 

Dla osób samotnie 
gospodarujących 

Dla osób pozostających  
w rodzinie 

Do 100 %  
 

nieodpłatnie nieodpłatnie 

PowyŜej 100 do 150 % 
 

25 30 

PowyŜej 150 do 200% 
 

35 40 

PowyŜej  200% do 250% 
 

55 60 



 
PowyŜej 250% do 300 % 75 

 
80 

PowyŜej 300% do 350% 85 
 

90 

PowyŜej 350 % 
 

100 100 

 
§ 4. 

 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba występująca o przyznanie usług 
opiekuńczych na jej pisemny wniosek lub wniosek pracownika socjalnego moŜe być 
częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze. 
 

§ 5. 
 
1.Opłata za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych wynosi 1 % kwoty brutto 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów . 
2. KaŜdego roku kalendarzowego opłata za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych będzie 
uaktualniana Zarządzeniem Burmistrza uwzględniającym postanowienie § 5 ust 1. 
 

§ 6. 
 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w decyzji 
przyznającej świadczenie określa: 
1). wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych, 
2). kwotę odpłatności za usługi opiekuńcze stanowiącą iloczyn opłaty za 1 godzinę 
świadczenia usług opiekuńczych, wskaźnika odpłatności określonego w § 3 oraz liczby 
godzin świadczenia usług w trakcie miesiąca, 

3). zwolnienie częściowe albo całkowite z obowiązku uiszczenia. kwoty odpłatności 
 

§ 7. 
 
Opłaty za usługi opiekuńcze powinny być wnoszone do kasy lub na konto podstawowe 
Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku BS o/ Frombork 93 8313 0009 0060 0170 2000 0010 
do 10 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi. 


