
 

 

UCHWAŁA NR 276.XXXVII.2017 

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 24 stycznia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

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

z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania  

od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2016 r., 

poz. 930 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby 

wymagającej opieki, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby wymagającej opieki  

lub jej przedstawiciela ustawowego. 

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana  

z urzędu. 

§ 2. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

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

rodziny, a także możliwości finansowych gminy. 

§ 3. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 18, 00 zł, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług 

opiekuńczych wynosi 22, 00 zł. 

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

lub rodziny ubiegającej się o świadczenie. 

2. Osobom oraz rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza kryterium dochodowego, o którym 

mowa w ustawie o pomocy społecznej, usługi świadczone są nieodpłatnie. 

3. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa się zgodnie  

z poniższą tabelą: 

Dochód Rodziny lub osoby samotnie gospodarującej określony 

procentowo w stosunku do kryteriów określonych 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % 

ustalona 

w stosunku do ceny usługi 

Osoba 

samotna 

Osoba 

w rodzinie 

Powyżej 100% do 120% 2 2 

Powyżej 120% do 140% 4 4 

Powyżej 140% do 160% 6 6 

Powyżej 160% do 180% 8 8 

Powyżej 180% do 200% 10 10 
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Powyżej 200% do 250% 20 20 

Powyżej 250% do 300% 40 40 

Powyżej 300% do 350% 60 60 

Powyżej 350% do 400% 80 80 

Powyżej 400% 100 100 

 

4. Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca 

do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na leczenie oraz odpłatności za usługi 

opiekuńcze, nie pozwoliłaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo  

lub całkowicie zwolnione z odpłatności za usługi opiekuńcze. 

§ 5. Należność za świadczone usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra. 

§ 6. Traci moc uchwała nr 31.VI.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie 

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

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2017 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

L. Wrotniewski 
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