
UCHWAŁA NR XVI/168/15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego w Świętochłowicach na podstawie uchwały Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach 
z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego 
z 2011 r. Nr 87, poz. 1627)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od 
opłat, jak również trybu ich pobierania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 września 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od 
opłat, jak również trybu ich pobierania.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w 

Świętochłowicach

Marek Palka

Id: F4AC4DF0-519D-4F45-857C-BE3486658C89. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XVI/168/15

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 21 grudnia 2015 r.

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu przesłanek do ich 
udzielenia określonych w ustawie o pomocy społecznej.

2. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 
zamieszkania jest uzależniona od posiadanego dochodu zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód netto osoby lub rodziny liczony
w stosunku do kryterium dochodowego

określonego w art. 8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej w %

Wysokość odpłatności liczona
od kosztu usługi w %

Osoba samotna Osoba w rodzinie
pow. 100 - do 125
pow. 125 - do 150
pow. 150 - do 175
pow. 175 - do 200
pow. 200 - do 225
pow. 225 - do 250

powyżej 250

10
15
25
35
50
75
100

15
20
30
50
75
100
100

3. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
mogą być zwolnienie, na ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie 
z ponoszenia odpłatności ze względu na:

- wnoszenie opłaty za pobyt innych członków rodziny w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub 
innych placówkach,

- zdarzenie losowe,

- ciążę lub samotne wychowywanie dziecka,

- korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych,

- posiadanie trojga lub więcej małoletnich dzieci będących na utrzymaniu,

- korzystanie z pomocy w formie zasiłku pielęgnacyjnego lub dodatku pielęgnacyjnego,

- konieczność ponoszenia stałych i udokumentowanych wydatków niezbędnych w procesie leczenia lub 
rehabilitacji takich jak: wydatki na leki, artykuły higieniczne i pielęgnacyjne,

- konieczność ponoszenia udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy lub 
osobie pozostającej w gospodarstwie domowym dodatkowej opieki.

4. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie 
planu budżetu na dany rok kalendarzowy podzielonego przez liczbę godzin wykonanych usług w roku 
poprzedzającym przyznanie świadczenia, zwiększoną o prognozowany wzrost liczby godzin świadczonych 
usług.

5. Wpłat za wykonaną usługę dokonuje się na konto lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Obowiązek ponoszenia opłat określony w punkcie 2 nie dotyczy osób korzystających z usług 
opiekuńczych świadczonych w ramach projektów realizowanych i finansowanych ze środków zewnętrznych.

Id: F4AC4DF0-519D-4F45-857C-BE3486658C89. Podpisany Strona 1




