
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/243/2020 

RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 14 grudnia 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania 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 z tych opłat i trybu ich pobierania. 

§ 2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w kwocie 

24,96 zł. 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby 

samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie wymagającej przyznania usług nie przekracza 100% 

kryterium dochodowego określonego dla tych osób w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Osoby niespełniające kryterium określającego w ust. 1 zwracają wydatki na usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze w postaci ponoszenia odpłatności za ich wykonanie wg ponoszonego 

wskaźnika odpłatności: 

Procentowy dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub osoby w rodzinie 

wyrażony w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej  

 

Procentowy wskaźnik odpłatności za 1 godzinę usług dla: 

osoby samotnej i samotnie 

gospodarującej 

osoby w rodzinie 

do 100% 0% (bezpłatnie) 0% (bezpłatnie) 

powyżej 100% do 135% 5% 15% 

powyżej 135% do 165% 10% 20% 

powyżej 165% do 187% 15% 25% 

powyżej 187% do 220% 20% 30% 

powyżej 220% do 238% 30% 40% 

powyżej 238% do 255% 40% 50% 

powyżej 255% do 265% 50% 60% 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 grudnia 2020 r.

Poz. 7006



powyżej 265% do 275% 60% 70% 

powyżej 275% do 282% 70% 80% 

powyżej 282% do 290% 80% 90% 

powyżej 290% do 320% 90% 100% 

powyżej 320%  100% 100% 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, 

nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym, w razie wystąpienia co najmniej jednej z poniżej 

wymienionych przyczyn:  

1) konieczności korzystania jednocześnie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych; 

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, 

placówce opiekuńczo – wychowawczej lub leczniczo – rehabilitacyjnej; 

3) konieczności korzystania przez więcej niż jednego członka w rodzinie z pomocy w formie usług 

opiekuńczych, w tym co najmniej jedna przewlekle chorą; 

4) wystąpienia zdarzenia losowego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.  

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku 

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. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Dominik 
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