
Uchwała Nr XXXII/534/97 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 26 marca 1997 roku 
 

 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuń-
cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu 

ich pobierania 
 

 
 Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; Dz. U. 

Nr 89/96, poz. 401; Dz. U. Nr 106/96, poz. 496; Dz. U. Nr 132/96, poz. 622) oraz art. 10 ust. 2 pkt 2, art. 18 ust. 

3, art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/93, poz. 

60 z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zwanych dalej 

„usługami” osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga-

ją pomocy innych osób, a są jej pozbawione, względnie gdy rodzina nie może takiej pomocy 

zapewnić jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 

 

 

§ 2 

 

Ustala się, że usługi, o których mowa w art. 17 i art. 18 ustawy o pomocy społecznej mogą 
być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie. 

 

 

§ 3 

 

Usługi nieodpłatne przysługują osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

§ 4 

 

1. Ustala się, że osoby korzystające z usług nie spełniające wymogów określonych w § 3 mają 
obowiązek zwrotu poniesionych przez gminę wydatków w następującej wysokości: 

 

 

 

 



Dochód na osobę w 

złotych netto 

Wysokość opłaty w % ustalona od 1 godz. usług dla 

 osób samotnych osób w rodzinie 

do 295 0 0 

powyżej 295-320 10 30 

powyżej 320-430 20 50 

powyżej 430-480 30 50 

powyżej 480-590 40 70 

powyżej 590-680 50 90 

powyżej 680-740 60 100 

powyżej 740-890 80 100 

powyżej 890 100 100 

 

2. Kwoty przedstawione w tabeli w ust. 1 podlegają waloryzacji na zasadach w ustawie okre-

ślonych. 

 

 

§ 5 

 

W decyzji o przyznaniu świadczenia o pomocy społecznej w postaci usług określić należy w 

szczególności zakres przyznanej pomocy, wielkość odpłatności, którą ponosi świadczenio-

biorca, albo że przyznaje się to świadczenie nieodpłatnie. 

 

 

§ 6 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za 

korzystanie z usług lub na wniosek członka rodziny może ona zostać częściowo lub całkowi-

cie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas zwłaszcza ze względu na: 

• konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomo-

cy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, 

• wielodzietność lub bezrobocie, 

• konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w for-

mie usług opiekuńczych, 

• inne uzasadnione przyczyny. 

 

 

§ 7 

 

Opłata za usługi wnoszona jest do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej w rozliczeniach mie-

sięcznych przez osobę korzystającą z usług. 

 

 

§ 8 

 



Traci moc obowiązująca uchwała nr LVII/493/93 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1993 

r. oraz uchwała nr XLVIII/376/92 Rady Miasta Gdyni z dnia 7 października 1992 r. z późn. 

zmianami. 

 

 

§ 9 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 


