
UCHWAŁA NR XXXIX/265/18
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 27 marca 2018 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 i trybu 
ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1769 ze zm.), Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej "usługami opiekuńczymi" są świadczone 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na terenie Gminy Wąsosz.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się  osobom, 
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym, 
z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osoby wymagającej takiej pomocy.

§ 3. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze:

Kryterium dochodowe określone w art. 8 
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % 
kosztów usług – osoba 

samotnie gospodarująca

Wysokość odpłatności w % 
kosztów usług – osoba 

w rodzinie
Do 100% Nieodpłatnie Nieodpłatnie
Powyżej 100%  do 150% 10,00% 15,00%
Powyżej 150%  do 200% 15,00% 30,00%
Powyżej 200%  do 250% 30,00% 60,00%
Powyżej 250%  do 300% 50,00% 90,00%
Powyżej 300%  do 350% 70,00% 100,00%
Powyżej 350% 100,00% 100,00%

§ 4. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 12,00 zł, natomiast koszt jednej godziny 
specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 14,00 zł.

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca może zostać częściowo lub 
całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, ze względu na

1) korzystanie z usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w tym samym gospodarstwie domowym,

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, lub 
wszelkiego innego typu placówkach opiekuńczo – wychowawczych, leczniczo– rehabilitacyjnych,

3) ponoszenie stałych, niezbędnych wydatków związanych z procesem leczenia.

4) wystąpienie zdarzenia losowego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się na czas określony.

§ 6. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się na podstawie karty pracy opiekunki, zawierającej ilość 
faktycznie przepracowanych godzin, potwierdzonych podpisem świadczeniobiorcy.

2. Należność za usługi opiekuńcze wpłaca się do 21-go dnia każdego miesiąca, po wykonaniu usługi, na 
rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu lub w kasie Ośrodka.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXV/246/98 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 
zamieszkania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza

Jacek Chorostkowski
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Uzasadnienie

Podjęcie nowej uchwały dot. usług opiekuńczych, jest konieczne w związku ze zmianą ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Sp.M.Olejnik
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