
UCHWAŁA NR XLV/266/2013
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, trybu pobierania opłat oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są za zgodą osoby 
zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego, na wniosek: 

1) osoby zainteresowanej lub jej rodziny; 

2) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej; 

3) pracownika socjalnego; 

4) lekarza; 

5) pielęgniarki środowiskowej.

2.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane z urzedu.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, pełny koszt za 1 godz. usług 
wynosi 7,50 zł. 

2.  Wysokość odpłatności za usługi jest określona w zależności od dochodu. 

3.  Stawki odpłatności za usługi zostały określone w tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, usługi świadczone są nieodpłatnie. 

2.  Osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie, usługi świadczone są nieodpłatnie.

§ 4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju, na wniosek osoby zobowiązanej do 
ponoszenia odpłatności lub pracownika socjalnego może zwolnić tę osobę częściowo lub całkowicie 
z obowiązku ponoszenie opłat za wykonane usługi, w przypadkach: 

1) zdarzenia losowego powodującego duże straty finansowe; 

2) jeżeli więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych; 
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3) gdy ponoszone wydatki na leczenie są znaczne; 

4) jeżeli odpłatność za usługi spowodowałaby obniżenie dochodu osoby samotnie gospodarującej poniżej 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a dla osoby w rodzinie poniżej kryterium 
dochodowego rodziny.

§ 5. Opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone są przez świadczeniodawcę usług przelewem na konto Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Polanicy – Zdroju w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanicy-Zdroju. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Z. Puchniak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/266/2013

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

z dnia 26 listopada 2013 r.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 7,50 zł. 

Dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8. ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

% odpłatności za jedną 
godzinę usług opiekuńczych

Do 100 % bezpłatnie
Od 100,01 % do 150,00% 10,00 %
Od 150,01 % do 200,00% 20,00 %
Od 200 ,01% do 260,00% 40,00 %
Od 260,01 % do 300,00% 80,00 %

- 

Dochód osoby w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

% odpłatności za jedną godzinę 
usług opiekuńczych

Do 100 % bezpłatnie
Od 100,01% do 150,00 % 20,00 %
Od 150,01% do 200,00% 40,00 %
Od 200,01% do 260,00% 80,00 %

Powyżej 260,01% 100,00 %
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