
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/273/2022 

RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 

z dnia 31 marca 2022 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  

od opłat, jak również tryb 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 2022 r., poz. 559) oraz 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 2021 poz. 2268, ze zm.), Rada Miejska Mieroszowa 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 na terenie Gminy Mieroszów. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze są przyznawane na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. 

2. Ustalając zakres świadczonych usług, okres i miejsce ich świadczenia uwzględnia się indywidualną 

sytuację osób wymagających tego rodzaju pomocy, w szczególności: sytuację rodzinną, zdrowotną, sprawność 

psychofizyczną oraz możliwość zapewnienia pomocy osób zobowiązanych. 

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

w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie 

w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego dla 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. 

2. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 29,50 zł, a specjalistycznej usługi 

opiekuńczej w wysokości 50,00 zł. 

3. Ustala się następujące zasady odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze: 

Procentowy wskaźnik dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub osoby w rodzinie w stosunku do 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % za jedną 

godzinę usługi ustalona w stosunku  

do ceny usługi 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w 

rodzinie 

do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie 
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powyżej 100 – 150 10 15 

powyżej 150 – 200 15 20 

powyżej 200 – 250 20 25 

powyżej 250 – 300 30 30 

powyżej 300 – 350 40 45 

powyżej 350 – 400 50 60 

powyżej 400 – 450 60 70 

powyżej 450 100 100 

4. Kwota miesięcznej odpłatności za wykonane usługi stanowi iloczyn liczby godzin usług świadczonych 

w danym miesiącu, ceny pełnej odpłatności za 1 godzinę usług, o której mowa w ust. 2 oraz wskaźnika 

procentowego odpłatności określonego w ust. 3. 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie 

z ponoszenia opłat, o których mowa w § 7, ze względu na: 

1) zdarzenie losowe mające wpływ na sytuację majątkową osoby uprawnionej do usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych; 

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

wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, leczniczo-rehabilitacyjnych; 

3) konieczność zapewnienia usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie 

domowym; 

4) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej lub przewlekłej choroby 

wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego. 

§ 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek 

bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa. 

§ 7. Z dniem 30 kwietnia 2022 r. traci moc uchwała nr XXXIV/162/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 

26 stycznia 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (z późniejszymi zmianami). 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2022 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Violetta Kopka 
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