
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/171/13 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 20 marca 2013 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat oraz trybu pobierania tych opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .
1)

) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej ( t.j. - Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm .
2)

) Rada Miejska w Kamiennej 

Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kamiennej Górze, zwany dalej Ośrodkiem.  

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania 

świadczeniobiorcy.  

3. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego 

rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

4. Liczba godzin i zakres przyznanych usług uwzględnia stan zdrowia i sprawność psychofizyczną osoby 

objętej tą formą pomocy, jak również możliwości udzielania pomocy ze strony rodziny. 

§ 2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, których dochód 

przekracza 100% kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej na osobę 

samotnie gospodarującą i na osobę w rodzinie ustala się odpłatność wg następujących zasad:  
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§ 3. W przypadku osób samotnych, których dochód miesięczny nie przekracza 100% kryterium 

dochodowego wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz osób, u których dochód w rodzinie 

nie przekracza dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są bezpłatnie.  

§ 4. 1. Osoba ponosząca odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze może być  

na jej wniosek, przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego zwolniona całkowicie lub częściowo 

z odpłatności ze względu na:  

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, ośrodku wsparcia, placówce rehabilitacyjno-leczniczej;  

2) udokumentowane zdarzenie losowe. 

2. Decyzję o zwolnieniu, zwolnieniu częściowym lub odmowie zwolnienia z odpłatności za usługi wydaje 

Burmistrz Kamiennej Góry. 

§ 5. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonywana jest bezpośrednio 

w siedzibie Ośrodka lub na rachunek bankowy Ośrodka w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni.  

2. Wpłaty mogą dokonywać podopieczni, członkowie rodziny, opiekunki domowe lub inne osoby wskazane 

przez podopiecznego.  

3. Jeżeli wpłaty dokonuje opiekunka domowa pobiera należność od podopiecznego, a następnie 

obowiązana jest przekazać mu oryginał dowodu wpłaty. 

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXXVII/A/266/05 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 3 listopada 

2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej 

Górze oraz Uchwała Nr XXVII/157/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz określenia warunków częściowego  

lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat.  

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kamiennej Góry.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Wiceprzewodniczący Rady: 

H. Różański 

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  

poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,  

poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,  

poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 
2) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219,  

poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217,  

poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579 
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