
UCHWAŁA NR LII/377/2017 

RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat jak również  trybu  ich pobierania 

Na podstawie art. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1769; zm. Dz. U. z 2017 r., poz. 38) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/204/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również  trybu ich 

pobierania zmienionej uchwałą Nr XXXI/234/2016 z dnia 18 listopada 2016 r, wprowadza się następujące 

zmiany w § 8 ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie : 

„§ 8. 1. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 15,00 zł (słownie: piętnaście 

złotych)”. 

,,§ 8. 2. Koszt jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 18,00 zł  

(słownie: osiemnaście złotych )” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, podaniu do 

publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Wieruszowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Adam Śpigiel 



 

Załącznik do Uchwały Nr LII/377/2017 

Rady Miejskiej w Wieruszowie 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze 

i    specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

Dochód na osobę w % w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej 
 

Procentowy wskaźnik odpłatności 

ustalony od kosztu godziny usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych 

osoby samotne 

634 zł 

osoby w rodzinie 

514 zł 
osoby samotne 

osoby zam.  

z rodziną 

do 150 % 0% 0% 

pow. 150% - 180% 5%  
 

20%  
 

pow. 180% - 200% 10% 
 

30% 
 

pow. 200% - 230% 15% 
 

40% 
 

pow. 230% - 250% 20% 
 

50% 
 

pow. 250% - 280% 30% 
 

60% 
 

pow. 280% - 300% 40% 
 

70% 
 

pow. 300% - 320% 50 % 
 

80% 
 

pow. 320% - 350% 60% 
 

90% 
 

pow. 350% - 400% 70% 
 

100% 
 

powyżej 400% 100% 
 

 

 


