
UCHWAŁA NR VIII/38/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 28 marca 2019 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, 
niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze 
mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy 
zapewnić.

2. Pomoc jest przyznawana na wniosek osoby zainteresowanej, innej osoby lub pracownika socjalnego. 
Niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody na udzielenie pomocy.

§ 2. Przyznanie pomocy, o której mowa w § 1 poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który 
potwierdzi, że rodzina oraz wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 
zapewnić.

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania  osoby, 
która potrzebuje pomocy, przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie.

§ 4. Zakres usług jest określony w formie wymiaru czasu pracy opiekunki i jest uzależniony od stanu 
sprawności osoby otrzymującej usługi oraz od możliwości organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie. 

§ 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 6. Odpłatność za usługi jest wnoszona na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie lub do kasy 
w terminie do 20 każdego miesiąca, zgodnie z rachunkiem. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 8. Traci moc uchwała nr XL/255/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 08 września 2005 r. oraz uchwała nr 
XX/97/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2008 r. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Załącznik do uchwały Nr VIII/38/2019

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 28 marca 2019 r.

Odpłatność za usługi

1. Pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 20,00 zł.

2. Tabela odpłatności za usługi.

Dochód w % w stosunku do 
kryterium dochodowego 
określonego w art.8 ust.1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % 
liczonej od stawki godzinowej za 
usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osoby samotnej

Wysokość odpłatności w % 
liczonej od stawki godzinowej za 
usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osoby w rodzinie

Dochód nie przekraczający 100% 
kryterium dochodowego

nieodpłatnie nieodpłatnie

100%  - 150 % 40 % 50 %
150%  - 200 % 50 % 70 %
200%  - 300 % 60 % 80 %
300%  - 400 % 80 % 90 %
Powyżej 400 % 100 % 100 %
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe
warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 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.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, o których mowa w art. 50 ustawy – pomoc w tej formie
przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także
wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Zmiana podyktowana jest wzrostem kosztów na usługi.

Kalkulacja kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych :

1. Koszt pracy opiekunki na terenie wiejskim ( umowa zlecenie) za 1 godzinę – 17,00 zł

2. Koszt pracy opiekunki na terenie miejskim( umowa zlecenie) za 1 godzinę – 15,00 zł

3. Koszty poniesione z tyt. usług opiekuńczych w 2018r. - 191 503,52 zł

4. Liczba przepracowanych godzin w 2018r. - 6782 godz.

5. Wpłaty uzyskane od klientów za usługi opiekuńcze w 2018r. - 41 377,60 zł

6. Wyliczenie przeciętnego kosztu 1 godziny usługi – 28,00 zł.

Sporządziła:

Małgorzata Siemińska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
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