
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/254/2021 

RADY MIEJSKIEJ PIESZYC 

z dnia 24 listopada 2021 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, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1876) Rada Miejska Pieszyc uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależniona jest od sytuacji 

rodziny oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie. 

2. Poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu 

kryterium dochodowemu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

3. Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 26,00 zł. 

4. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 26,00 zł. 

5. Opłata za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 3, wskaźnika odpłatności 

określonego w procentach w tabeli wskazanej w § 2 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne na zasadach i w wysokości określonych poniższą tabelą: 

Kryterium dochodowe określone  

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wskaźnik odpłatności w % ustalone od ceny usługi za 1 godzinę 

Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie 

100% i mniej nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% - 120% 5% 15% 

powyżej 120% - 140% 10% 25% 

powyżej 140% - 160% 15% 30% 

powyżej 160% - 180% 20% 40% 

powyżej 180% - 200% 25% 50% 

powyżej 200% - 250% 30% 65% 

powyżej 250% - 300% 40% 70% 

powyżej 300% - 350% 50% 80% 
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powyżej 350% - 380% 60% 90% 

powyżej 380% - 400% 80% 100% 

powyżej 400,00% 100% 100% 

§ 3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach może częściowo lub całkowicie zwolnić 

świadczeniobiorcę z ponoszenia opłat na czas określony lub nieokreślony ze względu na: 

1. korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług, 

2. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 

placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej 

3. konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług 

opiekuńczych 

4. zdarzenie losowe 

5. ponoszenie kosztów leczenia związanego z chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością. 

§ 4. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wpłacać  

na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 marca 2018 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. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ryszard Kondrat 
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