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UCHWAŁA NR XLIX/502/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak 

również trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Miejska w Sławkowie 

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się następujące warunki przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi 
opiekuńcze: 

1)Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobom samotnym, które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione, 

2)Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych może być również przyznana osobie, która 
wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, 
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, 

3)Zakres świadczonych usług specjalistycznych, okres i miejsce świadczenia ustala Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie na podstawie przeprowadzonego wywiadu 
rodzinnego (środowiskowego), 

4)Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 6 PLN za jedną godzinę, 

5)Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za przyznane specjalistyczne 
usługi opiekuńcze określa poniższa tabela: 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługiProcentowa zależność od kwoty dochodu na osobę określonego w art. 8ust. 
1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej stanowiącej 100% Osoba 

samotna
Osoba 

w rodzinie
Osoba samotna posiadająca rodzinę 

poza miejscem zamieszkania
101 – 150 % 10 % 25 % 20 %
151 – 200 % 20 % 35 % 30 %
201 – 300 % 40 % 60 % 50 %
301 – 400 % 60 % 100 % 70 %
Powyżej 400 % 100 % 100 % 100 %

2. Kierownik Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Sławkowie, na wniosek świadczeniobiorcy 
lub pracownika socjalnego, może częściowo lub całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę z odpłatności za 
usługi specjalistyczne, w szczególności jeżeli: 

1)Wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej ośrodku wsparcia lub 
innej placówce, 

2)Występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza straty materialne powstałe w wyniku klęski 
żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, długotrwała choroba lub niepełnosprawność powodujące 
wzrost kosztów utrzymania, 

3)Osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko, 

4)Świadczeniobiorca korzysta z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych, 
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5)Więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta w pomocy w formie usług opiekuńczych. 

3. Odpłatność za wykonanie usługi specjalistycznej, ustalana w drodze decyzji administracyjnej, 
pobierana będzie przez świadczącego usługi w terminie od 20-go dnia miesiąca następującego po 
miesiącu w którym wykonano usługi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Wojciech Pacula


