
 
 

Uchwała Nr XII/172/2019 
Rady Miasta Kalisza 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 

 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2019r. poz. 506) i art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 
 

§ 1. 
 
 

Określa się szczegółowe warunki przyznawania i 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. 
 
 
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
 
 
  

§ 3. 
 
 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 
 
 
 
 



§ 4. 
 
 

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych 
przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. 
 
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mogą być 
przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także 
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni – zstępni nie mogą takiej pomocy 
zapewnić. 
 
3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, 
w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w 
miejscu zamieszkania. 
 
 
 

§ 5. 
 
 

1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala się w 
zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w 
rodzinie. 
 
2. Procentowe wskaźniki odpłatności: 
a) za usługi opiekuńcze zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
b) za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawiera tabela stanowiąca 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 
 

§ 6. 
 
 

Osoby wnoszące odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, można zwolnić na ich wniosek lub na wniosek pracownika 
socjalnego, częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat, w szczególności z powodu:  
a) konieczności świadczenia usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym 
samym gospodarstwie domowym, 
b) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej 
pomocy społecznej, w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub leczniczo - 
rehabilitacyjnej, ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, 
c) otrzymywania pomocy w formie zasiłku stałego z Miejskiego Ośrodka Pomocy 



Społecznej w Kaliszu, 
d) sytuacji gdy osoba lub rodzina ponosi wydatki zagrażające egzystencji 
świadczeniobiorcy spowodowane uzasadnionymi okolicznościami, zwłaszcza 
długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, śmiercią członka rodziny, stratami 
materialnymi powstałymi w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 
e) ukończenia setnego roku życia. 
 
 
 

§ 7. 
 
 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
świadczeniobiorca wnosi na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kaliszu. 
 
 

 
§ 8. 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 
 

§ 9. 
 
 

Traci moc uchwała nr XXI/319/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.06.2004r. w 
sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 
 
 
 

§ 10. 
 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 
 

     Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

                         /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr XII/172/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 
2019 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania. 
 
 
 Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Miasta określa w 
drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
Niniejsza uchwała rozróżnia rodzaj usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Podnieść należy, iż specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są 
przez osoby z określonym przygotowaniem zawodowym. Zasadnym zatem jest 
ustalenie zróżnicowanej odpłatności stosownej do rodzaju usług. Uchwała 
doprecyzowuje również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. 
 Zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi opiekuńcze i zakres tych usług od 
2004r. uległ znacznym zmianom co wskazuje na potrzebę uchwalenia nowej uchwały w 
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
Równocześnie traci moc uchwała Nr XXI/319/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 
czerwca 2004 r. 
 
 
 

Prezydent 
       Miasta Kalisza 

    /…/ 
Krystian Kinastowski 



        Załącznik nr 1 
        do uchwały Nr XII/172/2019 
        Rady Miasta Kalisza 
        z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 
 
 
Tabela Nr 1 – wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze 
 
 
Dochód na osobę 
samotnie gospodarującą 
określony w art. 8 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy 
społecznej 

Wysokość odpłatności 
usług opiekuńczych 
ustalona w % 
od kwoty usługi za 1 
godzinę 

Dochód na osobę w 
rodzinie określony w art. 
8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności 
usług opiekuńczych 
ustalona % od kwoty 
usługi za 1 godzinę 

do 100% nieodpłatnie do 100% nieodpłatnie 
101-150% 5% 101-150% 10% 
151-200% 10% 151-200% 15% 
201-250% 15% 201-250% 20% 
251-300% 30% 251-300% 40% 
301-350% 50% 301-350% 60% 
351-400% 60% 351-400% 70% 
401-450% 70% 401-450% 80% 
451-500% 80% 451-500% 90% 
powyżej 500% 100% powyżej 500% 100% 
      
 
 

     Przewodniczący 
             Rady Miasta Kalisza 

              /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 



        Załącznik nr 2 
        do uchwały Nr XII/172/2019 
        Rady Miasta Kalisza 
        z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 
 
 
Tabela Nr 2 – wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 

 
Dochód na osobę 
samotnie gospodarującą 
określony w art. 8 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy 
społecznej 

Wysokość odpłatności 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych ustalona w 
% od kwoty usługi za 1 
godzinę 

Dochód na osobę w 
rodzinie określony w art. 
8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych ustalona w 
% od kwoty usługi za 1 
godzinę 

do 100% nieodpłatnie do 100% nieodpłatnie 
101-150% 2% 101-150% 3% 
151-200% 5% 151-200% 6% 
201-250% 10% 201-250% 11% 
251-300% 15% 251-300% 16% 
301-350% 25% 301-350% 26% 
351-500% 50% 351-500% 50% 
powyżej 500% 100% powyżej 500% 100% 

 

 
 

     Przewodniczący 
            Rady Miasta Kalisza 

 /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


