
 

 

UCHWAŁA NR LIV/371/14 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 24 października 2014 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

od opłat, jak również trybu ich pobierania 

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, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182,  poz. 509 i poz.1650 oraz z 2014 r.poz.567, poz.598, 

poz.1004, poz.1146 i poz. 1188) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1 Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby  

lub rodziny ubiegającej się o świadczenie. 

2. Poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu 

kryterium dochodowemu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

3. Cena 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 9,49 zł (słownie: 

dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy). 

4. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa 

w ust.3, wskaźnika odpłatności określonego w procentach w tabeli oraz liczby godzin świadczonych usług 

w ciągu miesiąca. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne na zasadach i w wysokości określonych poniższą tabelą: 

 Kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej 

 Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny usługi 

za 1 godz. dla: 

 osoby samotnie gospodarującej  Osoby w rodzinie 

 do 100 %  nieodpłatnie  nieodpłatnie 

 100,01%-145%  5,00%  15,00% 

 145,01%-165%  10,00%  25,00% 

 165,01%-190%  15,00%  35,00% 

 190,01%-215%  20,00%  50,00% 

 215,01%-240%  25,00%  65,00% 

 240,01%-265%  30,00%  80,00% 

 265,01%-290%  40,00%  95,00% 
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 290,01%-315%  50,00%  100,00% 

 315,01%-340%  60,00%  - 

 340,01%-365%  70,00%  - 

 365,01%  100,00%  - 

§ 3. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie niezależnie od dochodu osobom, które ukończyły 90 lat 

w wymiarze do 60 godzin miesięcznie. 

§ 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie może 

częściowo lub całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę z ponoszenia opłat na czas określony lub nieokreślony,  

ze względu na: 

1) korzystanie, z co najmniej dwóch rodzajów usług - po przedstawieniu dowodu zapłaty za jedną usługę, 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 

placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej - również po przedstawieniu dowodu wpłaty, 

3) wielodzietność (posiadanie przez rodzinę trojga i więcej dzieci), 

4) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług 

opiekuńczych, w tym, co najmniej jedną osobą przewlekle chorą, 

5) zdarzenie losowe. 

§ 5. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wpłacać  

na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/258/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz.4549 ), zmieniona 

Uchwałą Nr XL/277/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 5670). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

M. Piorun 
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