
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/362/21 

RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie warunków przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych, ustalenia odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1876), Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania  

lub pobytu osoby korzystającej z usług. 

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się nieodpłatnie wnioskodawcom, 

których dochód na osobę samotną lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8  

ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. Stawka godzinowa do obliczenia odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych wynosi 16,40 zł za 1 godzinę. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze ustala się na zasadach określonych w poniższej tabeli . 

Dochód na osobę w rodzinie 

(% kryterium dochodowego wg art. 8 

ustawy o pomocy społecznej) 

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny usług  

za 1 godzinę dla: osoby samotnie osoby w rodzinie 

gospodarującej 

do 100 

powyżej 100 do 150 

powyżej 150 do 200 

powyżej 200 do 250 

powyżej 250 do 300 

powyżej 300 

Nieodpłatnie                                         Nieodpłatnie 

20%                                                       30% 

30%                                                       40% 

50%                                                       60% 

70%                                                       80% 

100%                                                     100% 

§ 4. Osoba zainteresowana może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności  

za usługi, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, ze względu na: 

1) konieczność korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług specjalistycznych, 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, 

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

4) nadanie honorowego tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk lub Honorowego Obywatelstwa gminy 

Mirsk, 

5) zdarzenie losowe. 
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§ 5. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługobiorca wpłaca  

na konto Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku, PKO BP o/ Jelenia Góra  

nr 45102021240000810200110247. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLV/254/09 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie 

warunków przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych, ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk: 

Antoni Alchimowicz 
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