
 
 

UCHWAŁA Nr XII/85/07 
RADY MIEJSKIEJ w ZAWADZKIEM 

z dnia 26 listopada 2007 r. 
 
 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również trybu ich pobierania 
 
 

Na podstawie art.50 ust.6, art.96 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 179, poz. 
1487, Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 180, poz. 1493, z 2006r. Nr 
144, poz. 1043, Nr 135, poz. 950, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 
2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr  48, poz. 320, Nr 120, poz. 818) zwaną dalej 
„ustawą o pomocy społecznej” oraz art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala,                           
co następuje : 
 
 
      § 1 
 
Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom wskazanym w ustawie o pomocy 
społecznej. 
 
      § 2 
 

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanym dalej „Kierownik OPS” wydaje 
decyzję administracyjną o przyznaniu usług opiekuńczych na wniosek 
świadczeniobiorcy, pracownika socjalnego w oparciu o przeprowadzony wywiad 
środowiskowy. 

2. Na podstawie wywiadu środowiskowego stwierdza się czy świadczeniobiorca 
wymaga tej formy pomocy tj. usług opiekuńczych 

3. Pracownik socjalny w porozumieniu ze świadczeniobiorcą proponuje liczbę godzin 
jaka jest dla niego niezbędna oraz ustala dochody świadczeniobiorcy celem ustalenia 
odpłatności za usługi 

      § 3 
1. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala „Kierownik OPS” w oparciu o kontrolki czasu 

pracy opiekunki. 
2. Odpłatność pobiera się z dołu do 5 dnia każdego miesiąca, po którym zostały 

wykonane usługi opiekuńcze – wysokość opłat stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały. 
3. Należność za świadczone usługi wpłacana jest do Kasy Ośrodka Pomocy  Społecznej 

w Zawadzkiem. Pokwitowanie wpłaty opiekunka przekazuje świadczeniobiorcy w 
czasie kolejnego terminu świadczenia usług opiekuńczych. 
                                                     

 



                                                                      § 4  
 

1. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności: jeżeli świadczeniobiorca poniósł 
szkodę w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, znacznych wydatkach na 
leczenie lub trudnej sytuacji życiowej „Kierownik OPS” może częściowo bądź 
całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę od obowiązku uiszczenia opłaty za usługi 
opiekuńcze w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do Uchwały. 

2. Odstąpienie w całości bądź w części od obowiązku uiszczenia opłaty za świadczone 
usługi następuje na wniosek świadczeniobiorcy bądź pracownika socjalnego po 
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 

3. Całkowite bądź częściowe zwolnienie świadczeniobiorcy od obowiązku uiszczenia 
opłat za świadczone usługi „Kierownik OPS”  może przyznać na okres wynikający z 
jego dysfunkcyjnej sytuacji.  

 
                                                                      § 5  
 

1. Ustala się cenę za jedną godzinę usługi opiekunki w kwocie 11,50 zł. 
2. Odpłatność za świadczone usługi będzie naliczana zgodnie z tabelą, która stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
                                                                      
 
                                                                  § 6 
 
Traci moc Uchwała Nr XV/135/04 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 września 2004 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 
jak również trybu ich pobierania, Uchwała Nr XVI/141/04 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/04 Rady Miejskiej w 
Zawadzkiem z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również 
trybu ich pobierania, Uchwała Nr X/71/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem  z dnia 24 września 
2007r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 
jak również trybu ich pobierania 
  

§ 7 
 
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 
 
 § 8  
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
    
 



 
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
z dnia 29 listopada 2007r.  

 
 
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze 

Dochód na osobę w złotych Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usług dla: 

osób samotnie gospodarujących  osób w gospodarstwach 
wieloosobowych 

1 2 3 

do 477 nieodpłatnie nieodpłatnie 

477,01 – 787 10% 20% 

787,01 – 1049 15% 30% 

1049,01 – 1216 20% 40% 

1216,01 – 1383 25% 50% 

1383,01 – 1479 30% 70% 

1479,01 – 1574 65% 90% 

powyżej 1574 100% 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


