
UCHWAŁA NR XXV/197/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 22 września 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 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z 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 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 17 ust 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), Rada Miasta 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania. Ilekroć 
w niniejszej uchwale mowa jest o „specjalistycznych usługach opiekuńczych” rozumieć przez to należy 
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Rozdział 1.
Szczegółowe warunki przyznawania usług 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki 
do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom wymienionym 
w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 2.
Szczegółowe warunki odpłatności za usługi 

§ 4. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ustala się 
w zależności od kwoty dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie. 

§ 5. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę lub na osobę 
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 6. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej zwracają 
poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z poniższą 
tabelą: 

Lp. Dochód osoby samotnie gospodarującej zgodnie z kryteriumdochodowym 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocyspołecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Wysokość odpłatności 
liczonaod kosztu usługi 

w %
1.  Do 100 %  nieodpłatnie
2.  Powyżej 100 % do 200 %  70
3.  Powyżej 200 % do 300 %  80
4.  Powyżej 300 %  100

Dochód na osobę w rodzinie zgodnie z kryteriumdochodowym określonego 
w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocyspołecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Wysokość odpłatności 
liczonaod kosztu usługi 

w %
1.  Do 100 %  nieodpłatnie
2.  Powyżej 100 % do 200 %  70
3.  Powyżej 200 % do 300 %  80
4.  Powyżej 300 %  100

§ 7. 1. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej do dnia 31 grudnia 2020 r. ustala się na kwotę 18,00 zł. 

2.  Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej do dnia 31 grudnia 2020 r. ustala się na kwotę 25,00 zł. 
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3.  Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej od dnia 01 stycznia 2021 r. ustala się na kwotę 24,00 zł. 

4.  Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej od dnia 01 stycznia 2021 r. ustala się na kwotę 30,00 zł.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 

§ 8. 1. W przypadku, gdy ponoszenie opłaty stanowiłoby dla osób zobowiązanych nadmierne obciążenie, osoby 
zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać 
zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności na czas określony, ze względu na: 

1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób za zaburzeniami psychicznymi) lub za więcej niż jedną 
osobę w gospodarstwie domowym korzystającą z usług; 

2) udokumentowany fakt ponoszenia kosztów leczenia, rehabilitacji, poniesienia kosztów zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego, korzystanie z dodatkowych płatnych usług opiekuńczych; 

3) zdarzenie losowe; 

4) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 
innej placówce; 

5) posiadanie trojga lub więcej małoletnich dzieci, będących na utrzymaniu rodziny lub osoby; 

6) zwalnia się całkowicie z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osoby, które 
ukończyły 75 rok życia i są osobami samotnie gospodarującymi w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w związku z realizacją projektów lub 
programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przysługują nieodpłatnie, chyba że zapisy wniosku 
o dofinansowanie stanowią inaczej.

§ 9. Osobom, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały została przyznana pomoc w formie usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, usługi te przysługują na dotychczasowych zasadach, do 
czasu wygaśnięcia decyzji administracyjnej przyznającej te usługi.

Rozdział 4.
Tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze 

§ 10. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osoby 
zobowiązane bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy. 

§ 11. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXVII/184/2016 z dnia 14 września 2016 r. 

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

W związku z realizacją na terenie Gminy Głuszyca projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 
Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie 
Głuszyca". Głównym celem projektu jest stworzenie na terenie Gminy Głuszyca dziennej formy 
kompleksowych usług opiekuńczych dla 70 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 
W ramach projektu, wśród zadań realizowanych przez Gminę Głuszyca, znajdują się również usługi 
opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 osób niesamodzielnych (w tym osób 
z niepełnosprawnością). Podjęcie uchwały umożliwi - zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie – 
bezpłatny udział w projekcie.
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