
 

 

UCHWAŁA NR XL/298/2014 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM  STOKU 

z dnia 25 września 2014 r. 

w sprawie warunków przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, ustalania odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są na wniosek:  

1) osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów; 

2) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej; 

3) lekarza; 

4) pielęgniarki środowiskowej; 

5) pracownika socjalnego; za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

§ 2. Uprawnienie do świadczeń obejmujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ich 

zakres oraz wysokość odpłatności za usługi ustala na podstawie decyzji Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Złotym Stoku. 

§ 3. Zakres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustalany jest 

indywidualnie w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy przez zawodowego pracownika 

socjalnego. 

§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 13 zł. 

§ 5. Osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe zwracają 

poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub 

w całości, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 Dochód na osobę w rodzinie 

 (% kryterium dochodowego wg art. 8. 1 ustawy 

o pomocy społecznej) 
 

 

 Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny usługi 

za 1 godzinę dla: 

 osoby 

 samotnie gospodarującej 

 osoby 

 w rodzinie 

 do 100 %  nieodpłatnie  nieodpłatnie 
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 powyżej 100 % - 125 %  5%  12% 

 powyżej 125 % - 150 %  8%  15% 

 powyżej 150 % - 200 %  12%  20% 

 powyżej 200 % - 250 %  20%  50% 

 powyżej 250 % - 300 %  50%  80% 

 powyżej 300 % - 350 %  70%  90% 

 powyżej 350 %  90%  100% 

§ 6. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku w rozliczeniach miesięcznych, do 15 dnia każdego następnego 

miesiąca. 

§ 7. 1. W przypadku śmierci osoby, która korzystała z odpłatnych usług opiekuńczych, obowiązek zwrotu 

należności za usługi spoczywa na osobach wymienionych w art. 96 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Zasady zwrotu ustalane są każdorazowo przez Kierownika OPS, w zależności od sytuacji finansowej 

osób zobowiązanych do zwrotu należności za świadczenia. 

§ 8. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych. 

§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego, 

świadczeniobiorca może być zwolniony częściowo lub w całości z ponoszenia opłat za określony czas 

korzystania z usług w szczególności ze względu na: 

1) zdarzenie losowe (powódź, pożar i inne zdarzenia powodujące duże straty finansowe); 

2) poniesienie wysokich kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, korzystania z dodatkowych płatnych usług 

leczniczych i opiekuńczych; 

3) leczenie poszpitalne. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie 

warunków przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

K. Grzech 
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