
UCHWAŁA NR XLVI/253/2010  

RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE  

z dnia 28 stycznia 2010 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.

1362, Nr 202 poz.1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego

zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.  

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do

ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej. 

2. Usługi opiekuńcze przyznaje się na czas, na jaki niezbędne jest świadczenie tych usług w zakresie ustalonym

w drodze wywiadu środowiskowego.  

3. Rodzaj i zakres usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności za te usługi określa Kierownik Ośrodka

Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej.  

§ 3. 1. Wysokość odpłatności za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług

op iekuńczych ustala się  w zależności od dochodu świadczeniobiorcy lub dochodu na osobę  w rodzinie

świadczeniobiorcy, stosownie do wskaźników odpłatności określonych w poniższej tabeli: 

2. Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze ulegają  zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium

dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w art. 9 ustawy o pomocy

społecznej. 

§ 4. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określają umowy

o realizację tych zadań. 

2. Korzystający z usług są zobowiązani do regulowania należnych opłat (odpłatności), w wysokości określonej

w decyzji administracyjnej, wykonawcy świadczonej usługi do 10-tego dnia każdego miesiąca.  

3. Osoby wnoszące opłatę  za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na ich

wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli: 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Ujazdu i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ujeździe.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/137/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.  

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

Opolskiego.  

L.p. Dochód netto osoby samotnej lub na osobę w rodzinie ustalony 

jako % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone dla kosztu 

1 godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla:

Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie

1. do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie

2. powyżej 100% – do 150% 5 % 10 %

3. powyżej 150% – do 180% 10 % 20 %

4. powyżej 180% – do 200% 15 % 30 %

5. powyżej 200% – do 220% 20 % 40 %

6. powyżej 220% – do 250% 30 % 50 %

7. powyżej 250% – do 280% 40 % 60 %

8. powyżej 280% – do 300% 50 % 70 %

9. powyżej 300% – do 350% 80 % 90 %

10. powyżej 350% 100 % 100 %

1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika, że

osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad, 

2) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Kałużny 
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