
 

 

UCHWAŁA NR XV/429/19 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych 

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

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania, 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 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818), Rada Miejska Wrocławia 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

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

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 3268) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych stanowi określony w tabelach w ust. 1 pkt 1 albo 

pkt 2 iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium 

dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę usług 

opiekuńczych, o której mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 6.”; 

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi określony w tabelach  

w ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu  

do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokość pełnej odpłatności za jedną godzinę 

specjalistycznych usług opiekuńczych, o której mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6.”; 

3) w § 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  

„6. W przypadku waloryzacji rent i emerytur osoba zobowiązana do zapłaty ponosi odpłatność według 

nowej stawki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze od następnego miesiąca  

po miesiącu przeprowadzenia waloryzacji.”; 
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4) w § 5 w ust. 2 po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:  

„9) konieczność sprawowania stałej lub długotrwałej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem 

o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności przez członków rodzin 

lub opiekunów oraz potrzeba zapewnienia odpoczynku dla osób sprawujących tą opiekę.”; 

5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy  

lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji do 5 dnia każdego miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym realizowane były usługi.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

J. Charłampowicz 
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