
UCHWAŁA NR 647/2013
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 9 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j.: Dz. U. z 2013r.  
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 6 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich 
pobierania. 

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) ustawa - ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), 

2) świadczeniobiorca - osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 

3) kryterium dochodowe - odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 
dochodowe na osobę w rodzinie określone w art. 8 ust. 1 ustawy, 

4) dochód - odpowiednio dochód jak w art. 8 ust. 3 ustawy.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez Miejski Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w Radomiu oraz przez  Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy ul. Wyścigowa 
16 w Radomiu. 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane świadczeniobiorcy wykonywane  są 
wyłącznie na jego rzecz.

§ 3. 1. Świadczeniobiorca ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 
1 do uchwały

§ 4. 1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  ustala się jako równowartość 2,3 % najniższej emerytury. 

2. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Dom 
Pomocy Społecznej ustala się jako równowartość  1,2 % najniższej emerytury. 

3. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wpłaca 
do kasy lub na rachunek bankowy odpowiednio Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu albo Domu 
Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu do ostatniego dnia każdego miesiąca następującego po 
wykonaniu usług. 

4. W przypadku waloryzacji rent i emerytur zmiana kosztu, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 i 2 następuje 
od następnego miesiąca po miesiącu przeprowadzenia waloryzacji.

§ 5. 1. W uzasadnionych przypadkach - na wniosek - świadczeniobiorca może zostać częściowo lub całkowicie 
zwolniony z ponoszenia opłat, jeżeli: 

1) z przeprowadzonej analizy wydatków świadczeniobiorcy uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika, 
że nie jest on w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z tabeli, 

2) świadczeniobiorca poniósł wysokie wydatki związane z leczeniem  lub rehabilitacją, 

3) świadczeniobiorca poniósł straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
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2. Zwolnienie przyznaje się na czas określony.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 519/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 kwietnia  2009r. zmieniona uchwałą 
Nr 295 z 7 marca 2012 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  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 
pobierania. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 647/2013 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 9 grudnia 2013 r. 

Wysokość opłaty w % ustalona od wysokości średniego kosztu 
1 godziny usługi dla:

Dochód na osobę - % kwoty 
ustalonej zgodnie 

z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej z 12 marca 2004 r. 

((t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 
182 z późn. zm.)

Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie

do 100% niedpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 130% 2% 3,5%
powyżej 130% do 160% 4% 7%
powyżej 160% do 190% 7% 11%
powyżej 190% do 220% 11% 15%
powyżej 220% do 240% 15% 20%
powyżej 240% do 260% 17% 25%
powyżej 260% do 270% 30% 35%
powyżej 270% do 280% 35% 40%
powyżej 280% do 290% 40% 45%
powyżej 290% do 310% 45% 50%
powyżej 310% do 330% 50% 70%
powyżej 330% do 350% 65% 80%
powyżej 350% do 400% 80% 90%

powyżej 400% 100% 100%
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