
UCHWAŁA NR XLVIII/627/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 24 marca 2010 r.  

 

w sprawie : szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności  za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz 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 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.
142, Nr 28 poz. 146 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28
poz. 146) na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie 

§ 1.  1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są  na warunkach
określonych w ustawie o pomocy społecznej. 

2. Zakres świadczonych usług ,  okres   i  mie jsce świadczenia ustala w drodze decyzji
administracyjnej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, na podstawie
przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.  

§ 2.  1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. 
2. Odpłatność  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa załącznik do

niniejszej uchwały.  

§ 3. Świadczeniobiorcy mogą być  zwolnieni na ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego
częściowo lub całkowicie z ponoszonych opłat w szczególności jeżeli: 

§ 4. Oplata za świadczone usługi wnoszona będzie do kasy lub na rachunek bankowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu do 15 –go dnia każdego następnego miesiąca
po wykonaniu usług.  

§ 5. Całkowity koszt  za jedna godzinę  usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi ustala Prezydent Miasta Zawiercie na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawierciu na podstawie kalkulacji kosztów roboczogodziny działu usług opiekuńczych
z poprzedniego roku budżetowego. Ustalony koszt obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca roku
następnego.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Zawiercie i Dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.  

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

§ 8. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XXIV/264/2004 Rady Miejskiej
w Zawierciu z dnia 22 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i ustalania odpłatnośc i  za  usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

- wnoszą opłaty za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub
innych placówkach, 

- występują  uzasadnione okolicznośc i  zwłaszcza straty materialne powstałe w wyniku klęski
żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, długotrwała choroba lub niepełnosprawność powodująca
wzrost kosztów utrzymania, 

- osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,

- świadczeniobiorca korzysta co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych,

- więcej niż  jedna osoba w rodzinie korzysta z usług opiekuńczych bądź  specjalistycznych usług
opiekuńczych, 

- ponoszą duże wydatki na zakup leków potwierdzone rachunkami.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI

PSYCHICZNYMI  

Załącznik do uchwały Nr 
XLVIII/627/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 24 marca 2010 r.

% dochodu  
określonego wg art. 8 ust 1 ustawy o pomocy 

społecznej z dnia  
12 marca 2004r.  

(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. 
zm.)

% odpłatności stawki 
godzinowej  

dla osoby samotnie 
gospodarującej 

% odpłatności 
stawki  

godzinowej  
dla osób  

w rodzinie 

do 100% bezpłatnie bezpłatnie

powyżej 100 do 120% 1% 2%

powyżej 120 do 140% 2% 3%

powyżej 140 do 160% 4% 6%

powyżej 160 do 180% 6% 10%

powyżej 180 do 200% 9% 15%

powyżej 200 do 220% 12% 20%

powyżej 220 do 240% 16% 25%

powyżej 240 do 260% 20% 30%

powyżej 260 do 280% 25% 35%

powyżej 280 do 300% 30% 40%

powyżej 300 do 320% 35% 50%

powyżej 320 do 340% 40% 60%

powyżej 340 do 360% 50% 80%

powyżej 360 do 380% 60% 100%

powyżej 380 do 400% 80% 100%

powyżej 400% 100% 100%

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

- wnoszą opłaty za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub
innych placówkach, 

- występują  uzasadnione okolicznośc i  zwłaszcza straty materialne powstałe w wyniku klęski
żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, długotrwała choroba lub niepełnosprawność powodująca
wzrost kosztów utrzymania, 

- osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,

- świadczeniobiorca korzysta co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych,

- więcej niż  jedna osoba w rodzinie korzysta z usług opiekuńczych bądź  specjalistycznych usług
opiekuńczych, 

- ponoszą duże wydatki na zakup leków potwierdzone rachunkami.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI

PSYCHICZNYMI  

Załącznik do uchwały Nr 
XLVIII/627/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 24 marca 2010 r.

% dochodu  
określonego wg art. 8 ust 1 ustawy o pomocy 

społecznej z dnia  
12 marca 2004r.  

(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. 
zm.)

% odpłatności stawki 
godzinowej  

dla osoby samotnie 
gospodarującej 

% odpłatności 
stawki  

godzinowej  
dla osób  

w rodzinie 

do 100% bezpłatnie bezpłatnie

powyżej 100 do 120% 1% 2%

powyżej 120 do 140% 2% 3%

powyżej 140 do 160% 4% 6%

powyżej 160 do 180% 6% 10%

powyżej 180 do 200% 9% 15%

powyżej 200 do 220% 12% 20%

powyżej 220 do 240% 16% 25%

powyżej 240 do 260% 20% 30%

powyżej 260 do 280% 25% 35%

powyżej 280 do 300% 30% 40%

powyżej 300 do 320% 35% 50%

powyżej 320 do 340% 40% 60%

powyżej 340 do 360% 50% 80%

powyżej 360 do 380% 60% 100%

powyżej 380 do 400% 80% 100%

powyżej 400% 100% 100%

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

ID: JYLHC-LVYVP-JPCCM-OFHWU-AJQHT. Podpisany. Strona 3 / 3


