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UCHWAŁA NR XLIII/339/13
RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie określenia 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 odpłatności jak również trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 roku, 
poz. 594 ze zm. ) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 ze zm. ) 

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady przyznawania i odpłatności oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/304/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie 
odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dzierżoniów 

Grzegorz Powązka
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/339/13

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 31 października 2013 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania. 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej 
przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego 
w oparciu o dowody dokumentujące dochody. 

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana 
z urzędu. 

§ 3. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest 
od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny oraz środków 
finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel. 

§ 4. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny 
ubiegającej się o świadczenie. 

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

§ 6. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 13,00 zł. 

§ 7. Osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe zwracają 
poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub w całości, 
zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Wysokość odpłatności w % 

ustalona od ceny usługi
Dochód osoby lub osoby w rodzinie ustalony zgodnie z art. 8 ust 3-13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 tej Ustawy Osoby samotne 

i samotnie 
gospodarujące

Osoby 
w rodzinie

do 100% kryterium dochodowego bezpłatnie bezpłatnie
powyżej 100% do 125% 5 % 10 %
powyżej 125 % do 150 % 10 % 20 %
powyżej 150 % do 175 % 15 % 30 %
powyżej 175 % do 200 % 25 % 40 %
powyżej 200 % do 225 % 35 % 50 %
powyżej 225 % do 250 % 45 % 60 %
powyżej 250 % do 275 % 60 % 70 %
powyżej 275 % do 300 % 70 % 80 %
powyżej 300 % do 375 % 80 % 90 %
powyżej 375 % do 400 % 90 % 100 %
powyżej 400 % 100 % 100 %

§ 8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie 
w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki 
udzielanej pomocy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów u na wniosek pracownika 
socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu lub zmniejszyć jego część 
w przypadkach: 
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a) zdarzeń losowych, 

b) ponoszenia wysokich kosztów leczenia, stosowania specjalnej diety, korzystania z dodatkowych płatnych usług 
leczniczych i opiekuńczych. 

§ 9. Należność za świadczone usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Urzędu Gminy w terminie do 10-go 
każdego miesiąca, następującego po miesiącu w którym świadczone były usługi. 


