
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/151/17 

RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY 

z dnia 24 lutego 2017 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 

z opłat, jak również trybu ich pobierania 

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

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania. 

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 

o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym. 

§ 3. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się 

w zależności od posiadanego dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie, w stosunku do aktualnie 

obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie 

z tabelą: 

Kryterium dochodowe 

określone w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % ustalona 

od ceny usługi za 1 godzi osoby 

samotnie gospodarującej 

Wysokość odpłatności w % 

ustalona od ceny usługi za 

1 godz. osoby w rodzinie 

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% 5% 5% 

powyżej 150% do 200% 15% 15% 

powyżej 200% do 250% 25% 25% 

powyżej 250% do 300% 35% 35% 

powyżej 300% do 350% 55% 55% 

powyżej 350% do 400% 80% 80% 

powyżej 400% 100% 100% 
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§ 4. 1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 20,00 zł. 

2. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 20,00 zł. 

§ 5. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłaca  

się na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy. 

§ 6. Korzystający z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, może być częściowo  

lub całkowicie zwolniony, na czas określony, z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze  

lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na: 

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-

wychowawczej i leczniczo-rehabilitacyjnej, 

2) wystąpienie sytuacji, w których odpłatność za usługi spowodowałaby obniżenie dochodu poniżej 

ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie, 

3) korzystanie z usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie, 

4) długotrwałą chorobę gdy koszt związany z ponoszeniem wydatków na leki, leczenie i rehabilitację 

przekracza 50% jej dochodu, 

5) ukończenie 90 roku życia, 

6) wystąpienie zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową uprawnionego do usług 

opiekuńczych (np.: pożar, powódź, inne zdarzenia powodujące duże straty finansowe). 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXVI/153/04 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie 

zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze trybu ich pobierania 

raz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy: 

M. Szymańska-Śledź 
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