
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/192/2013 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 20 czerwca 2013 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także 

trybu ich pobierania. 

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

jednolity: Dz. U. z 2013 poz.594.), art.50 ust.6, art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.182 ze zm.), Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na terenie Miasta i Gminy przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie.  

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne.  

2. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych na kwotę 12,00 zł.  

3. Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie osobom samotnym i osobom w rodzinie, których dochód 

nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1, pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r 

o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 ze zm.), w pozostałych przypadkach osoby są zobowiązane do 

ponoszenia odpłatności.  

4. Stawki odpłatności za usługi określone zostały w tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, może być 

częściowo lub całkowicie zwolniona z opłat za wykonanie usługi , w następujących przypadkach:  

a) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych  

b) wystąpienie zdarzenia losowego  

c) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczej 

§ 4. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest wnoszona na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sycowie , w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca następującego po wykonaniu 

usługi  

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.  
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§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/167/2013 z dnia 07 marca 2013r.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

B. Moniuszko 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/192/2013 

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 czerwca 2013 r. 

 

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze 

 

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 12,00zł. 

 

 

 

Dochód osoby lub osoby w 

rodzinie ustalony zgodnie z 

art.8 ust.3-13 Ustawy z dnia 12 

marca 2004r o pomocy 

społecznej w % w stosunku do 

kryterium dochodowego 

określonego w art.8 ust.1 tej 

Ustawy 

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny kalkulacyjnej usługi 

 

 

Osoby samotne i samotnie 

gospodarujące 

Osoby w rodzinie 

Do 100 % kryterium 

dochodowego 

bezpłatnie bezpłatnie 

Powyżej 100% do 125% 5% 10% 

Powyżej 125% do 150% 10% 20% 

Powyżej 150% do 175% 15% 30% 

Powyżej 175% do 200% 25% 40% 

Powyżej 200% do 225% 35% 50% 

Powyżej 225% do 250% 45% 60% 

Powyżej 250% do 275% 60% 70% 

Powyżej 275% do 300% 70% 80% 

Powyżej 300% do 375% 80% 90% 

Powyżej 375% do 400% 90% 100% 

Powyżej 400% 100% 100% 
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