
                 
UCHWAŁA NR 211/2015 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  
 

z dnia 15 grudnia 2015r. 
 
zmieniająca uchwałę Nr 23/2007 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r.                      
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                              
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163, poz.693, poz.1058, poz.1240, poz.1310, 
poz.1607) -  
 
 Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
 §1. W uchwale  Nr 23/2007 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r.                    
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (Dz. Urz. Województwa 
Wielkopolskiego z 2007r. Nr 33 poz.834) wprowadza się następujące zmiany: 
  

1) §3 otrzymuje brzmienie: 
„Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje na 
wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za 
zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc w formie 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być również 
przyznana z urzędu.”; 

2) §7 ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód albo dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 100 % kryterium dochodowego określonego w ustawie                       
o pomocy społecznej.”; 

3) §8 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w §7 ust.2 
zwalnia się częściowo od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                                
z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik do uchwały.”  

4) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
      
 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 



Załącznik  
do uchwały Nr 211/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniającej 

uchwałę Nr 23/2007 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r.  w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                                

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

 
 

 
Wysokość zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

 
  

Lp. 
Wysokość dochodu wyrażona w procentach                       
w stosunku do kryterium dochodowego określonego 
w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość zwolnienia z opłat 
wyrażona w procentach liczona 
od kosztów usługi 

Osoba samotna                     
i samotnie 
gospodarująca 

Osoba                        
w  
Rodzinie 

1. do 100 % kryterium dochodowego 
Całkowite 
zwolnienie                       
z odpłatności 

Całkowite 
zwolnienie                  
z odpłatności 

2. powyżej 100% do150 % kryterium dochodowego   20  %   20 % 

3. powyżej 150 % do 200% kryterium dochodowego   25 %   25 % 
4. powyżej 200 % do 250 % kryterium dochodowego   35 %   35 % 
5. powyżej 250 % do 350 % kryterium dochodowego   45  %   45 % 
6. powyżej 350 % kryterium dochodowego   50  %   50  % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 211/2015  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniającej 
uchwałę Nr 23/2007 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 
 
 
 Zgodnie z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.                     
z 2015r. poz.163 ze zm.) rada gminy 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
tryb ich pobierania. 
 Rada  Miejska w  Jastrowiu wykonując powyższą delegację ustawową podjęła 
uchwałę Nr 23/2007 z dnia z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 
i trybu ich pobierania  (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2007r. Nr 33 poz.834). 
 Proponowana zmiana ma na celu obniżenie odpłatności osobom, których dochód                  
w sposób nieznaczny przekracza kryterium dochodowe. Natomiast osobom z wyższymi 
dochodami odpłatność podwyższono, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 
 Zmiana uchwały nie spowoduje wzrostu kosztów udzielania świadczeń po stronie 
Gminy, natomiast ułatwi dostęp do świadczeń dla mieszkańców Gminy z niewielkimi 
dochodami. 

  
 Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 


