
UCHWAŁA NR LIV/1016/06
Rady Miasta Szczecin

z dnia 10 kwietnia 2006r 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 
788; Nr 164, poz. 1366; Nr 175, poz. 1487; Nr 179, poz. 1487; Nr 180, poz. 1493) Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy o 
charakterze obowiązkowym, a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

§ 2. 1. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczenia usług 
opiekuńczych, zwanych dalej „usługami opiekuńczymi”,  i usług specjalistycznych, zwanych 
dalej „usługami specjalistycznymi”,  realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Szczecinie, zwany dalej „MOPR”, z zastrzeżeniem ust. 2. Realizując to zadanie MOPR może 
zlecić świadczenie tych usług innym podmiotom w trybie przepisów o zamówieniach 
publicznych.

2. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1, może być zlecona innym podmiotom, 
zgodnie z art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Podmioty, którym MOPR zlecił świadczenie usług w trybie przepisów o zamówieniach 
publicznych, lub którym właściwe organy Gminy zleciły realizację zadania zgodnie z ust. 2, 
zwane dalej „podmiotami”, są w zakresie wykonywanych usług opiekuńczych i usług 
specjalistycznych nadzorowane przez MOPR.

§ 3. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych następuje 
w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj i zakres usług przyznanych osobie, 
która wymaga pomocy, zwanej dalej „osobą”, a ponadto miejsce i termin świadczenia tych 
usług, oraz wysokość odpłatności, jaką ponosi osoba.

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne przysługują nieodpłatnie osobom, 
których dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza 
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne przysługują nieodpłatnie niezależnie od 
dochodu osobom, które ukończyły 95 lat, a w przypadku osób samotnych - 90 lat.

§ 5. 1. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 4, ponoszą odpłatność za 
każdą godzinę świadczonych im usług opiekuńczych lub usług specjalistycznych, stosownie 
do wskaźników odpłatności określonych w poniższej tabeli:



Wskaźniki odpłatności w procentach 
ustalone od ceny 1 godziny usług 

opiekuńczych lub usług specjalistycznych 
dla: 

Dochód rzeczywisty netto na osobę 
jako procent kryterium dochodowego 
wg ustawy o pomocy społecznej Osoba samotnie 

gospodarująca
Osoba w rodzinie

do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100 do 115 5 15
powyżej 115 do 150 10 20
powyżej 150 do 190 15 40
powyżej 190 do 230 25 60
powyżej 230 do 280 50 90

powyżej 280 do 300 80 100

powyżej 300 100 100

2. Ceny 1 godziny usług opiekuńczych i usług specjalistycznych ustala Dyrektor MOPR, 
na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania, z zastrzeżeniem ust. 3. Cena 1 godziny 
usług specjalistycznych może być zróżnicowana w zależności od rodzaju przyznanych usług.

3. Ceny 1 godziny usług opiekuńczych i usług specjalistycznych świadczonych przez 
podmioty, określają umowy z tymi podmiotami.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba może, na swój wniosek, na wniosek 
członka jego rodziny lub pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniony z 
ponoszenia odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych lub usług specjalistycznych.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa osoba albo członek jej rodziny, 
powinien on być zaopiniowany przez pracownika socjalnego.

§ 6. Należność za usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne osoby zobowiązane uiszczają 
gotówką w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi  do rąk osób 
wykonujących usługi, a te wpłacają ją bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów do 
MOPR.

§ 7. 1. Osobom, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały została przyznana 
pomoc w formie usług opiekuńczych lub usług specjalistycznych, usługi te przysługują na 
dotychczasowych zasadach, do czasu wygaśnięcia decyzji administracyjnych przyznających 
te usługi.

2. Do dnia 30 czerwca 2006 r. wskaźniki odpłatności za usługi specjalistyczne pomniejsza 
się o 50% w stosunku do wielkości wskazanych w tabeli w § 5 ust. 1, a w okresie od 1 lipca 
do 31 grudnia 2006 pomniejsza się je o 25%. Nie dotyczy to wskaźnika dla dochodu 
przekraczającego 300% kryterium dochodowego określonego według ustawy o pomocy 
społecznej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 9. Tracą moc:
1)  Uchwała Nr XXXI/399/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zmieniona 
Uchwałą Nr XXII/628/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 marca 2000 r. zmieniającą 



uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i Uchwałą Nr XXXVIII/823/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 kwietnia 
2001 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze,

2)  Uchwała Nr XXII/627/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 marca 2000r. w sprawie 
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z 
zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz w sprawie 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze z 
zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący  Rady Miasta Szczecin 

                  Jan Stopyra 


