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UCHWAŁA Nr 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 

w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
oraz zwalniania z opłat jak również trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 17 ust. 1, pkt 11, art. 50 ust. 1, 2, 
3, 5, 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) 
uchwala się co następuje: 

§ 1 

§ 3 uchwały Nr XX/400/04 z dnia 16 sierpnia 2004 r. otrzymuje brzmienie: 

„Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się wg tabeli. 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Przekroczenie kryterium dochodowego 
liczonego według 

art. 8 Ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona od 
kosztów usługi w % ponoszona 

przez świadczeniobiorcę 

100,01 - 149,99 % 10% 
150,00- 174,99% 20% 
175,00-199,99% 30% 
200,00 - 249,99 % 50% 
250,00 - 299,99 % 75% 

300,00 % i powyżej 100% 

§ 5 ust. 1 uchwały Nr XX/400/04 z dnia 16 sierpnia 2004 r. otrzymuje brzmienie: 

„Opłaty za usługi wnoszone są miesięcznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku 
Mazowieckim do ostatniego dnia następnego miesiąca." 

§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki oraz Kierownikowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 



U Z A S A D N I E N I E 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w 
miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
Zgodnie z art. 50 ust. 6 Ustawy o pomocy społecznej Rada gminy określa, w 
drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich 
pobierania. 
Dotychczas obowiązująca od dnia 16 sierpnia 2004 r uchwała Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki ustalała nie dość precyzyjnie progi kryterium 
dochodowego liczonego na podstawie art, 8 Ustawy o pomocy społecznej. 
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni 
zasadne. 


