
 

 

UCHWAŁA NR XLII/313/17  

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego  

lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/161/04 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 

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

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania  

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. poz. 3084, oraz z 2006 r. poz. 1754) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: ,,§ 4. Stawka godzinowa za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze wynosi: 

1) 13,00 zł  - za jedną godzinę usługi opiekuńczej; 

2) 20,00 zł  – za jedną godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej.”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: ,,§ 5. Należność za świadczone usługi świadczeniobiorcy zobowiązani są wpłacić 

na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, w terminie do 15-go każdego miesiąca,  

za miesiąc poprzedni, w którym świadczone były usługi.”; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: ,,§ 6. 1. Usługi przysługują nieodpłatnie: 

1) osobom samotnym lub osobom w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769); 

2) osobom, które ukończyły 100 lat życia. 

2. Osoby posiadające uprawnienia kombatanta za 2 godziny usług dziennie, ponoszą odpłatność: 

1) osoby samotne, których miesięczny dochód przekracza 250 % kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) w wysokości 20% ceny 

usług, 

2) osoby w rodzinie, których miesięczny  dochód  przekracza  175 % kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) w wysokości 

30% ceny usług, 
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3) osoby samotnie gospodarujące, których miesięczny dochód przekracza 250 % kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) w wysokości 

30% ceny usług). 

4) w § 9 dopisuje się punkty 5, 6 w brzmieniu: ,,5) koniecznością korzystania przez więcej niż jedną osobę 

w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 

6) koniecznością zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych w wysokim wymiarze powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża 

egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie.”. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Kubicki 
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