
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/141/20 

RADY MIASTA W MYSZKOWIE 

z dnia 27 kwietnia 2020 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 trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                      

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 tekst jednolity) Rada Miasta w Myszkowie 

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, zwanych dalej usługami oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłat, jak również tryb ich pobierania. 

§ 2. 1. Odpłatność ponosi osoba której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1  ustawy o pomocy społecznej. 

2. Odpłatność za usługi świadczone osobom w miejscu zamieszkania, których dochód przekracza kryterium 

dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej  ponoszona jest w granicach określonych 

zgodnie w poniższej tabeli: 

Dochód w % w stosunku do kryterium 

dochodowego osoby lub rodziny (art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy) 

Odpłatność za 1 godzinę usług 

% wysokość 

odpłatności określona 

od ceny jednej godziny 

usług dla osób 

samotnie 

gospodarujących 

% wysokość 

odpłatności określona 

od ceny jednej godziny 

usług dla osób 

w rodzinie 

Powyżej 100%  do 150% 5% 10% 

Powyżej 150% do 200% 10% 15% 

Powyżej 200% do 250% 15% 20% 

Powyżej 250% do 300% 20% 30% 

Powyżej 300% do 350% 35% 45% 

Powyżej 350% do 400% 50% 75% 

Powyżej 400% 100% 100% 

3. Koszt jednej godziny usług ustala się do pełnych dziesiątek groszy w górę. 
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4. Odpłatność za usługi wnoszona jest na rachunek bankowy w terminie określonym w decyzji 

administracyjnej przyznającej świadczenie. 

§ 3. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej ustala się wg rzeczywistych kosztów realizacji zadania i wynosi 26,30 zł (słownie: 

dwadzieścia sześć złotych 30/100) 

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się zgodnie z zawartymi umowami i wynosi on: 

1) Rehabilitacja neurorozwojowa metodą NDT Bobath –   110,00 zł 

2) Rehabilitacja neurorozwojowa metodą PNF lub PNF i Vojty- 100,00 zł 

3) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia – 

50,00 zł 

4) Zajęcia neurologopedyczne lub logopedyczne – 90,00 zł 

5) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie Terapii Integracji Sensorycznej (SI) – 90,00 zł 

§ 4. 1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może 

zostać całkowicie zwolniona z odpłatności jeśli występuje jedna z poniższych przesłanek: 

1) Korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług, np. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych lub dwóch rodzajów usług w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2) Wystąpienie zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski ekologicznej lub   żywiołowej, które 

spowodowały straty materialne i zostaną one udokumentowane  dowodami zakupu. 

3) Konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 

innej placówce po udokumentowaniu dowodem wpłaty. 

4) Poniesienie odpłatności spowodowałoby obniżenie dochodu osobie samotnej lub rodzinie poniżej 

ustawowego kryterium dochodowego odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, 

o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może 

zostać częściowo zwolniona z odpłatności jeśli występują co najmniej dwie  z przesłanek określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

§ 6. Tracą moc § 3, § 4, § 5 Uchwały Nr VII/63/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 7 maja 2015 r. 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie 

 

 

Jerzy Woszczyk 
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