
 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/342/21 
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019r. 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 zwalniania od 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 50 ust. 6, 
art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z 2020 r. 
poz. 2369, z 2021 r. poz. 794 i poz. 803) Rada Miejska w Morawicy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019r. 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 zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) §3 ust. 1 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Osobom, których dochód nie przekracza 135 % kryterium dochodowego odpowiedniego dla osoby 
samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. 

2) §3 ust. 2 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie: 

2. Ustala się ogólny koszt usług opiekuńczych: 

1) koszt 1 godziny usługi opiekuńczej – 24,00 zł 

2) koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej – 55,00 zł 

3) §5 ust. 1 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie: 

1. Zwalnia się całkowicie na czas określony z opłaty za świadczenie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych usługobiorców, u których miesięczna kwota dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, pozostająca do dyspozycji po poniesieniu opłaty za usługi 
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz innych udokumentowanych, niezbędnych opłat 
związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkania (czynsz, rachunki za media: energię elektryczną, gaz, wodę, 
ścieki oraz opłata za odpady komunalne) i wydatków związanych z zakupem leków, pieluchomajtek, środków 
sanitarno-opatrunkowych, artykułów medycznych jednorazowego użytku, jest niższa niż 50% kwoty 
odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

4) zmianie ulega załącznik Nr 1 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia piątek, 11 czerwca 2021 r.

Poz. 2095



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Morawicy 

 
 

Bartosz Kruk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/342/21 

Rady Miejskiej w Morawicy 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

Tabele odpłatności za usługi opiekuńcze podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Procentowe wskaźniki odpłatności za podstawowe usługi opiekuńcze 
Wskaźniki odpłatności za usługi opiekuńcze liczone w procentach od ogólnego 

kosztu poszczególnych form tych usług, w tym jednej godziny tych usług 
Dochód netto usługobiorcy (osoby samotnej) lub dochód na osobę w 
rodzinie usługobiorcy w stosunku procentowym do odpowiedniego 

kryterium dochodowego określonego w art. ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o 
pomocy społecznej osoba samotnie gospodarująca osoba w rodzinie 

do 135% nieodpłatnie nieodpłatnie 
Powyżej 135,1% do 165% 5% 8% 
Powyżej 165,1% do 205% 10% 15% 
Powyżej 205,1% do 235% 15% 20% 
Powyżej 235,1% do 265% 20% 30% 
Powyżej 265,1% do 295% 25% 40% 
Powyżej 295,1% do 325% 30% 55% 
Powyżej 325,1% do 355% 40% 70% 
Powyżej 355,1% do 385% 60% 85% 
Powyżej 385,1% do 400% 80% 100% 

Powyżej 400,1% 100 % 100% 
   

Procentowe wskaźniki odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Wskaźniki odpłatności za usługi opiekuńcze liczone w procentach od ogólnego 
kosztu poszczególnych form tych usług, w tym jednej godziny tych usług 

Dochód netto usługobiorcy (osoby samotnej) lub dochód na osobę w 
rodzinie usługobiorcy w stosunku procentowym do odpowiedniego 
kryterium dochodowego określonego w art. ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o 
pomocy społecznej  osoba samotnie gospodarująca osoba w rodzinie 
do 135% nieodpłatnie  nieodpłatnie  
Powyżej 135,1% do 165% 2,5% 6% 
Powyżej 165,1% do 187% 5% 11% 
Powyżej 187,1% do 220% 7% 15% 
Powyżej 220,1% do 237% 11% 20% 
Powyżej 237,1% do 255% 15% 25% 
Powyżej 255,1% do 287% 22,5% 32,5% 
Powyżej 287,1% do 320% 30% 40% 
Powyżej 320,1% do 352% 45% 55% 
Powyżej 352,1% do 363% 60% 70% 
Powyżej 363,1% do 373% 75% 85% 
Powyżej 373,1% do 400% 90% 100% 
Powyżej 400,1% 100% 100% 
   
 
 
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Morawicy 

 
 

Bartosz Kruk 
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