
 

 

UCHWAŁA NR XXII/175/2020 

RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,  

w tym w formie pomocy sąsiedzkiej 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 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1507; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i poz. 1690) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 

poz. 1696 i poz. 1815)  uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Usługi opiekuńcze, w tym usługa opiekuńcza w formie pomocy sąsiedzkiej i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy 

społecznej. 

§ 2. 1.  Stawka opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych, w tym usługa opiekuńcza w formie pomocy 

sąsiedzkiej wynosi 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych). 

2. Stawka opłaty za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 20 zł (słownie: dwadzie-

ścia złotych). 

§ 3. 1. Opłatę ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego o którym mowa w 

art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Opłata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą: 

Dochód  
(w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego) 

Wysokość odpłatności  
(w odniesieniu do stawki opłaty) 

powyżej 100% do 150% 5% 

powyżej 150% do 200% 10% 

powyżej 200% do 250% 25% 

powyżej 250% do 300% 40% 

powyżej 300% do 350% 60% 

powyżej 350% do 400% 80% 

powyżej 400% 100% 

§ 4. 1. Z ponoszenia opłaty zwolnione są osoby, które spełniają jedno z poniższych kryteriów: 

1) są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji; 

2) ukończyły 85 rok życia; 
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3) poniesienie przez nie odpłatności za usługi spowodowałoby obniżenie ich dochodu poniżej ustawowego 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie. 

2. Z ponoszenia opłaty w połowie - ustalonej na podstawie § 2 i § 3 - wysokości zwolnione są osoby, które 

spełniają jedno z poniższych kryteriów: 

1) korzystają z usług opiekuńczych w wymiarze przekraczającym średnio 3 godziny dziennie; 

2) ponoszą wydatki na leki, leczenie i rehabilitację przewyższające 50% ich dochodu. 

§ 5.  Opłaty o których mowa w § 2 są wnoszone przez osoby o których mowa w § 3 bankowym poleceniem 

przelewu lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wieruszowie. 

§ 6. Traci moc uchwała nr LXIX/486/2018 z dnia 27 września 2018 r. Rady Miejskiej w Wieruszowie w 

sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycz-

ne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicz-

nymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobie-

rania (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5434) zmieniona uchwałą nr XVII/126/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 792). 

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

twa Łódzkiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Adam Śpigiel 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3004


		2020-05-29T07:01:57+0000
	Polska
	Mariusz Kościołek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




