UCHWAŁA NR 51/III/2018
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia 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.
Na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432),
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1693) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje:
1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona;
2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są decyzją administracyjną,
której wydanie poprzedzone jest wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.
2. Decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 1 określa: okres na jaki usługi zostały przyznane, dni
tygodnia, w których będą świadczone, dzienny wymiar godzin, zakres usług, miejsce ich świadczenia,
wykonawcę oraz odpłatność za jedną godzinę usług i tryb dokonywania opłat.
§ 4. Z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwolnione są całkowicie osoby:
1) które ukończyły 90 rok życia;
2) których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza, odpowiednio, kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, obowiązującego przy przyznawaniu świadczenia w formie
usług;
3) objęte usługami opiekuńczymi w ramach realizacji programów i projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej.
§ 5. 1. Można zwolnić z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze:
1) w całości:
a) jeżeli osoba, na rzecz której świadczone są usługi, a także członkowie jej rodziny prowadzący wspólne
gospodarstwo domowe, ponoszą wydatki na leki, leczenie, rehabilitację, a także wydatki z tytułu
odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej w takiej
wysokości, że dochód tej osoby lub rodziny, po odliczeniu tych wydatków nie będzie przekraczał
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, obowiązującego przy
przyznawaniu świadczenia w formie usług;
b) drugą osobę w tym samym gospodarstwie domowym obejmowaną pomocą w formie usług
opiekuńczych, jeżeli usługi dla niej świadczone będą co najmniej 5 razy w tygodniu po dwie godziny
dziennie;
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c) jeżeli osoba poniosła udokumentowane straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
2) w części, jeżeli osoba, na rzecz której świadczone są usługi oraz członkowie jej rodziny prowadzący
wspólne gospodarstwo domowe ponoszą wydatki na leki, leczenie, rehabilitację, a także wydatki z tytułu
odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej w takiej
wysokości, że dochód tej osoby lub rodziny, po odliczeniu tych wydatków nadal będzie przekraczał
kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, obowiązujące przy przyznawaniu
świadczenia w formie usług.
2. Kwota dochodu, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia wysokości zwolnienia z odpłatności
w części, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wyliczana jest poprzez odjęcie sumy miesięcznych wydatków (na leki,
leczenie, rehabilitację, a także wydatków z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy
społecznej lub w pieczy zastępczej) ponoszonych przez osobę korzystającą z usług od dochodu tej osoby lub
odjęcie sumy tych wydatków w przeliczeniu na osobę w rodzinie od dochodu na osobę w rodzinie, a następnie
ustaleniu poziomu zwolnienia według Tabeli dotyczącej zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Jeżeli osoba korzystająca z usług opiekuńczych ponosi miesięczne wydatki, o których mowa w ust. 2,
większe niż pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa domowego, przy ustalaniu kwoty będącej podstawą
do obliczania odpłatności za usługi odliczane są wydatki tej osoby.
§ 6. 1. Kosztami leków, leczenia i rehabilitacji są imienne dokumenty potwierdzające zakup :
a) leków recepturowych,
b) niezbędnych w procesie leczenia, związanych z podstawowym leczeniem środków opatrunkowych, leków
nierecepturowych, suplementów,
c) prywatnych usług medycznych,
d) sprzętu medycznego niezbędnego w procesie leczenia,
e) prywatnych zabiegów i usług rehabilitacyjnych.
2. Miesięczne koszty wymienione w ust. 1 lit. a), b) i c) ustala się na podstawie dokumentów
przedstawionych za okres ostatnich trzech miesięcy.
3. Miesięczne koszty wymienione w ust. 1 lit. d) i e) ustala się dzieląc ich sumę z ostatnich 12 miesięcy
przez 12, przy czym każdy z wydatków można uwzględnić tylko raz w ciągu całego okresu korzystania z usług.
4. Miesięczne koszty odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w pieczy
zastępczej ustala się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w tym zakresie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr 495/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie
szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu
ich pobierania.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2019 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik
do Uchwały Nr 51/III/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Tabela dotycząca
zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wielkość przekroczenia
dochodu w przeliczeniu
na osobę w rodzinie
w stosunku do kryterium
dochodowego na osobę
w rodzinie wyrażona
w procentach

Wysokość odpłatności ustalona od ceny usługi
wyrażona w procentach
Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osoby
samotnie
gospodarujące

Osoby
w gospodarstwach
wieloosobowych

Osoby
samotnie
gospodarujące

Osoby
w gospodarstwach
wieloosobowych

do 30%

2

4

3

6

pow. 30% do 60%

4

7

6

10

pow. 60% do 90%

8

14

12

21

pow. 90% do 120%

12

20

18

30

pow. 120% do 150%

16

27

24

40

pow. 150% do 180%

20

34

30

51

pow. 180% do 210%

25

42

37

63

pow. 210% do 250%

35

59

52

89

pow. 250% do 300%

45

75

67

100

pow. 300% do 400%

60

100

90

x

pow. 400% do 500%

80

x

100

x

pow. 500%

100

x

x

x
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