
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV.593.2020 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 22 grudnia 2020 r. 

 
 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwalniania z opłat, 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm

1)
), art. 50 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 36 pkt 2 lit. 

i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) uchwala się, co 
następuje: 
 
 

§ 1. Określa się 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 zwalniania 
z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

§ 2. Osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 
usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.  

 
§ 3.1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się na 

podstawie zasad określonych w poniższej tabeli:  

2. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych w wysokości 32,80 zł.  

 
§ 4. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać przyznane 

w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” przy spełnieniu wszystkich 
kryteriów wymienionych w pkt 1-3: 
1) wiek do 75 roku życia; 
2) posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym; 
3) posiadanie dochodu nieprzekraczającego 400% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 

1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  
2. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach 

Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, nie ponoszą za nie odpłatności. 
 

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 
Wytchnieniowa” mogą zostać przyznane osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub równoważnym. 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.  

Poz. 

dochód w stosunku do kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej 

wskaźnik odpłatności w procentach 
ustalony od kosztu usługi za 1 godz. 

1)  do 150% bezpłatnie 

2)  150,01% – 200% 5 

3)  200,01% –  225% 10 

4)  225,01% –  250% 20 

5)  250,01% – 275% 30 

6)  275,01% – 300% 40 

7)  300,01% –  320 % 50 

8)  320,01% –  340 % 60 

9)  340,01% –  360 % 70 

10)  360,01% –  380 % 80 

11)  380,01% –  400 % 90 

12)  400,01% i więcej 100 



 

 

2. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 
Wytchnieniowa” mogą zostać przyznane bezpłatnie maksymalnie w liczbie do 240 godzin rocznie.  

 
§ 6.1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze naliczana jest z dołu 

zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin usług faktycznie zrealizowanych.  
2. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 

wnoszona jest co miesiąc do kasy lub na konto podmiotu realizującego usługi, w terminie do 27 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi. 

 
§ 7.1. Osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona 

z ponoszonych opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
2. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku, gdy: 

1) stan zdrowia świadczeniobiorcy wymaga przyznania dużej ilości godzin usług z powodu 
przewlekłej lub obłożnej choroby powodującej, iż odpłatność zagraża jego egzystencji; 

2) osoba nie wyraża zgody na regulowanie wyższej odpłatności za zwiększoną ilość usług lub 
w związku ze zmianą dochodu, a brak usług lub brak zwiększenia ich wymiaru zagraża egzystencji 
osoby; 

3) usługi opiekuńcze w jednym gospodarstwie domowym sprawowane są na rzecz więcej niż jednej 
osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej; 

4) świadczeniobiorca dotknięty zostaje zdarzeniem losowym. 
3. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku, gdy: 

1) po uregulowaniu wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją, opłatami mieszkaniowymi, opłat 
z tytułu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych naliczonych zgodnie z § 3 
uchwały, zapewnieniem dodatkowej opieki, świadczeniobiorcy na utrzymanie pozostaje kwota 
równa lub niższa od kryterium dochodowego (osoby samotnie gospodarującej lub w przypadku 
osoby w rodzinie od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie);  

2) nie ma możliwości wyegzekwowania odpłatności z uwagi na zmiany chorobowe wieku 
podeszłego. 

 
 § 8. Do postępowań wszczętych w czasie obowiązywania dotychczasowej uchwały, o której mowa 
w § 9 i niezakończonych ostatecznie do dnia jej uchylenia, stosuje się przepisy niniejszej uchwały. 
 

§ 9. Traci moc uchwała nr XVII.376.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2019 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 59). 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 
 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 
 

 
 

 
 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  

 
 
 

Tomasz Paweł Sroczyński 


