
UCHWAŁA NR XXIII/114/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 10 lutego 
2015r. 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 (t.j. Dz.U z 2016r., 
poz.446 ze zm.), art.50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U 
z 2016 r., poz.930 ze zm.), Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 10 lutego 2015 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 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: Koszt 1 (jednej) godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
równy jest od 01 stycznia 2017 r. minimalnej stawce godzinowej, o której mowa w art.1 pkt.1a ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. 
poz.1265), 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

Osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być częściowo lub 
całkowicie zwolniona z obowiązku ponoszenia odpłatności za usługi w przypadku: 

1) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w innej placówce pomocy społecznej, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej, 

2) konieczności zapewnienia usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie 
domowym, 

3) braku osób zobowiązanych do alimentacji oraz do sprawowania opieki i zapewnienia pomocy, 

4) zdarzenia losowego, 

5) ponoszenia wysokich kosztów leczenia przekraczających miesięcznie 20% posiadanego dochodu, 

6) ponoszenia odpłatności za dodatkowe godziny usług we własnym zakresie, 

7) w sytuacjach społecznie uzasadnionych, a w szczególności, jeżeli osoba wymagająca pomocy w formie usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, nie wyraża zgody na ich przyjęcie w związku 
z obowiązkiem uiszczania odpłatności, a nie udzielenie pomocy może realnie spowodować zagrożenia zdrowia 
lub życia tej osoby.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

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