
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/469/2017 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) 

Rada Miasta Wisła uchwala: 

§ 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. 

§ 2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich 

wykonywania ustala się w oparciu o: 

1) ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej, w tym potrzeb świadczeniobiorcy, 

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę. 

§ 3. Świadczeniobiorcy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność 

w zależności od posiadanego dochodu, w wysokości określonej w  tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. 1. Ustala się koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 

kwotę 15,-złotych(słownie złotych: piętnaście, 00/100 gr). 

2. Podstawą ustalenia wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest 

kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. 

3. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kosztu wskaźnika 

odpłatności o którym mowa w załączniku do uchwały oraz liczby godzin usług zrealizowanych w danym 

miesiącu. 

4. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest w terminie do 15 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu w którym świadczone były usługi na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wiśle. 
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§ 5. 1. Świadczeniobiorca zobowiązany do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych może ubiegać się o częściowe  lub całkowite zwolnienie z ponoszenia 

odpłatności, ze względu na: 

1) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych w wysokim wymiarze powodującym, iż odpłatność za te usługi nie pozwalałaby na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych; 

2) konieczność świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u więcej niż 

jednego świadczeniobiorcy w tym samym gospodarstwie domowym; 

3) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża 

egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych 

z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem 

lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu 

dowodami zakupu; 

4) konieczności ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodkach 

wsparcia lub innej placówce, po udokumentowaniu dowodem wpłaty; 

5) wystąpienia zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, powodującego straty materialne, które zostaną 

udokumentowane. 

2. Zwolnienie z ponoszenia opłat przyznaje się na czas określony. 

3. Nie pobiera się opłaty za usługi miesiącu, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIX/208/04 Rady Miasta Wisły z dnia 28 października 2004 roku w sprawie 

zasad przyznawanie i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe 

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania odpłatności. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.       

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/469/2017 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Wysokość dochodu 

w procentach wg kryterium 

dochodowego określonego 

w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności w procentach w odniesieniu do kosztu jednej godziny 

 

Osoba samotnie gospodarująca 

 

Osoba w rodzinie 

Do 100%  

Nieodpłatnie 

 

Nieodpłatnie 

Powyżej 100%-130%  

Nieodpłatnie 

 

5 

Powyżej 130%-150%  

10 

 

15 

Powyżej 150%-180%  

25 

 

35 

Powyżej 180%-200%  

40 

 

45 

Powyżej 200%-230%  

50 

 

55 

Powyżej 230%-250%  

60 

 

65 

Powyżej 250%-300%  

70 

 

75 

Powyżej 300%-400%  

80 

 

85 

Powyżej 400% 100 100 
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