
Projekt

z dnia  26 października 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIERZĘCICE

z dnia .................... 2016 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 opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, 
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 930) po 
przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 
2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy 
Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl z 2011r. Nr 33, 
poz.599) 

Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania oraz 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 
opłat, jak również trybu ich pobierania. 

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

§ 3. Przyjmuje się szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z tabelą: 

Dochód na osobę jako % kryterium 
dochodowego dla osób samotnie 

gospodarujących i dla osób w rodzinie 
określony w ustawie o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % ustalona od 
ceny usługi opiekuńczej i specjalistycznej 

usługi opiekuńczej dla osób samotnie 
gospodarujących 

Wysokość odpłatności w % ustalona 
od ceny usługi opiekuńczej 

i specjalistycznej usługi opiekuńczej 
dla osoby w rodzinie

Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
Powyżej 100% -150% 3% 7%
Powyżej 150% -200% 7% 15%
Powyżej 200% -250% 15% 20%
Powyżej 250% -300% 30% 40%
Powyżej 300% -350% 60% 70%
Powyżej 350% 100% 100%

§ 4. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 12,50 zł. 

§ 5. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Urzędu 
Gminy w Mierzęcicach w terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi. 
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§ 6. 1. Osoba na rzecz której przyznano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i jest 
zobowiązana do ponoszenia odpłatności, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ustalonej 
odpłatności. 

2. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności będzie przysługiwać w przypadku: 

a) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki, leczenie lub rehabilitację, stanowiących obciążenie 
budżetu domowego osoby lub rodziny w sposób utrudniający zabezpieczenie innych podstawowych 
potrzeb bytowych lub, 

b) konieczności zabezpieczenia świadczeniobiorcy usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji 
świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie.

3. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności będzie przysługiwać w przypadku: 

a) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 
placówce wychowawczej, domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej po przedstawieniu dowodu 
ponoszenia kosztów lub, 

b) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, 

c) udokumentowanego zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które spowodowały straty 
materialne.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIII/180/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. 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 od opłat, jak również trybu ich 
pobierania. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
Ustawa o pomocy społecznej jako zadanie o charakterze obowiązkowym wymienia organizowanie 
i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Na podstawie 
art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej kompetencją Rady Gminy jest określenie 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 opłat, jak również tryb ich 
pobierania. Uchwała Nr XXIII/180/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. określiła szczegółowe warunki 
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 opłat, jak również trybu ich pobierania jednakże 
w w/wym uchwale niewystarczająco zostały określone warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, co mogło rodzić domniemanie uznaniowości przy ustalaniu podstaw do zwolnienia. Z tych względów 
podjęcie uchwały uwzględniającej doprecyzowanie regulacji jest zasadne.
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