
UCHWAŁA NR XV/293/11  
RADY MIASTA GDYNI 

z 21 grudnia 2011 r. 
 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi 
rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia   

8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z póź. 
zm.¹) oraz art. 7, art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 4 i 6  ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz. U.  Nr 175 poz. 1362 z póź. zm.²) Rada 
Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych         
(z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi)  lub usług rehabilitacyjnych, zwanych dalej usługami, przysługuje osobie 
samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, 
a jest jej pozbawiona, mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i moŜliwości. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, moŜe być przyznana: 
1) osobie samotnie gospodarującej, gdy osoba ta wymaga pomocy innych osób, a 

wspólnie niezamieszkujący małŜonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 
zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i moŜliwości, 

2) osobie w rodzinie, gdy wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie moŜe zapewnić 
odpowiedniej pomocy z uzasadnionej przyczyny, wykorzystując swe uprawnienia, 
zasoby i moŜliwości. 

 3. Pomoc w formie usług przyznawana jest przez ośrodek pomocy społecznej na 
podstawie    decyzji administracyjnej. 
 

§ 2. 1. Usługi mogą być przyznane nieodpłatnie lub odpłatnie. 
2. Szczegółowe zasady dotyczące odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi) oraz usługi rehabilitacyjne określają odpowiednio tabele zawarte 
w § 3 ust. 2 oraz w § 4 ust. 2. 

 

3. Cenę jednej godziny usług ustala ośrodek pomocy społecznej, na podstawie analizy 
kosztów realizacji tego zadania lub wynika ona z umowy zawartej z podmiotem 
przyjmującym zlecenie / powierzenie realizacji zadania. 

4. Opłata stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 3, wskaźnika odpłatności 
określonego w procentach, wynikającego odpowiednio z tabeli w § 3 ust. 2 lub w § 4 ust. 2 
dla odpowiedniego poziomu dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, 
oraz liczby godzin świadczonych usług w miesiącu. 

5. Opłata za usługi wnoszona jest na konto podmiotu świadczącego usługi w 
rozliczeniach miesięcznych, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 
 



§ 3. 1. Do pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi) uprawnione są osoby samotnie gospodarujące niezaleŜnie od dochodu oraz 
osoby w rodzinie, których dochód nie przekracza 340 % kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

2. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi): 
 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie  

% kryterium 
dochodowego osoby 

samotnie 
gospodarującej 

Wskaźniki odpłatności  
w % liczone od ceny 

usługi za 1 godz. 

% kryterium 
dochodowego  

na osobę w rodzinie 

Wskaźniki odpłatności 
w % liczone od ceny 

usługi za 1 godz. 

0 – 160 0 0 - 140 0 
powyŜej 160 - 190 10 powyŜej 140 - 160 10 
powyŜej 190 - 220 15 powyŜej 160 - 190 20 
powyŜej 220 - 250 20 powyŜej 190 - 220 30 
powyŜej 250 - 265 25 powyŜej 220 - 250 40 
powyŜej 265 - 280 30 powyŜej 250 - 265 50 
powyŜej 280 - 295 40 powyŜej 265 - 280 60 
powyŜej 295 - 305 50 powyŜej 280 - 295 70 
powyŜej 305 - 315 60 powyŜej 295 - 305 80 
powyŜej 315 - 325 70 powyŜej 305 - 340 90 
powyŜej 325 - 335 80   
powyŜej 335 - 400 90   

     powyŜej 400  100   
 

§ 4. 1. Do pomocy w formie usług rehabilitacyjnych uprawnione są osoby 
niepełnosprawne samotnie gospodarujące niezaleŜnie od dochodu oraz osoby w rodzinie, 
których dochód nie przekracza 500% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 
określonego w ustawie o pomocy społecznej.  

2. Tabela odpłatności za usługi rehabilitacyjne: 
 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

% kryterium 
dochodowego osoby 

samotnie 
gospodarującej 

Wskaźniki 
odpłatności  

w % liczone od 
ceny usługi za 1 

godz. 

% kryterium 
dochodowego na 
osobę w rodzinie 

Wskaźniki odpłatności  
w % liczone od ceny 

usługi za 1 godz. 

do 200 0 do 200 0 
powyŜej 200-250 10 powyŜej 200-250 15 
powyŜej 250-300 20 powyŜej 250-300 25 
powyŜej 300-350 30 powyŜej 300-350 35 
powyŜej 350-400 40 powyŜej 350-400 45 
powyŜej 400-450 50 powyŜej 400-450 55 
powyŜej 450-500 60 powyŜej 450-500 70 

powyŜej 500 100   



 

§ 5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania decyzji administracyjnej 
przyznającej usługi, nastąpi zmiana wysokości dochodu na osobę w rodzinie powodująca 
przekroczenie kryterium,  o którym mowa w § 3 ust. 1 lub w § 4 ust.1, usługi przysługują do 
końca okresu na jaki została wydana decyzja administracyjna przyznająca usługi,                          
a odpłatność za te usługi ustala się na poziomie 100 % kosztu usługi.  
 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z urzędu lub na wniosek osoby 
zobowiązanej do odpłatności za usługi, osoba korzystająca z usług moŜe zostać częściowo lub 
całkowicie zwolniona  z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na: 

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej 
pomocy społecznej lub innej  placówce; 
2) konieczność korzystania przez więcej niŜ jedną osobę w gospodarstwie domowym               
z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych; 
3) ponoszenie wysokich wydatków na leczenie, pielęgnację lub rehabilitację; 
4) zdarzenie losowe. 

 
§ 7. Decyzje przyznające usługi wydane przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały 

zachowują moc obowiązującą do czasu ich wygaśnięcia. 
 

     § 8. Wykonanie uchwały powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Gdyni. 
 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XVII/416/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r.  
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania. 

 
 § 10. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 marca 2012 r.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

dr inż. Stanisław Szwabski 
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