
 

 

UCHWAŁA NR VI/71/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

o zmianie uchwały 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, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., 

poz. 506), art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz w związku z Programem „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” 

z dnia 28 lutego 2019 r. ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest 

realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2192 ) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLV/374/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 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, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5: 

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Świadczeniobiorca usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i usług opiekuńczych współfinansowanych z Programu „Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych” ponosi opłatę ustaloną przez ośrodek pomocy społecznej w zależności od 

posiadanego dochodu." 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługują nieodpłatnie: 

1) osobom, których dochód nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego określonego 

w ustawie o pomocy społecznej, 
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2) osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem 

o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 

innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których 

dochód nie przekracza 350% kryterium aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego określonego 

w ustawie o pomocy społecznej, którym świadczone są usługi opiekuńcze współfinansowane z Programu 

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Piotr Czech 
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