
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia .................... 2020 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 opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) art.17 
ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r. 
poz. 1507).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a

§ 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że 
zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa tabela, 
stanowiąca załącznik   do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Koszt  jednej godziny usług opiekuńczych w dni robocze i dni wolne od pracy wynosi 
22,85 zł.  

2. Koszt  jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze i dni wolne od pracy 
wynosi 150 zł.

§ 5. Opłata za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kosztu 
usługi, o którym mowa w § 4 i wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa 
w załączniku do niniejszej uchwały oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 6. 1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, może zostać częściowo zwolniona z opłat w przypadku, gdy z analizy budżetu 
domowego osoby/rodziny, uwzględniającej niezbędne potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie 
ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad, jeżeli występuje co najmniej jedna 
z następujących sytuacji: 

1) Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 
wsparcia lub innej placówce;

2) Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze poniosła straty materialne powstałe w wyniku zdarzenia losowego;

3) Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze jest obciążona stałymi, niezbędnymi i uzasadnionymi wydatkami, których wysokość 
łącznie z wydatkami za wyżej wymienione usługi zagraża egzystencji osoby zobowiązanej, 
w szczególności związanych z:

a) potrzebami mieszkaniowymi,

b) procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych 
lub pielęgnacyjnych, a także stosowania określonej diety.



2. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, może zostać całkowicie zwolniona z opłat w przypadku, gdy z analizy budżetu 
domowego osoby/rodziny, uwzględniającej niezbędne potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie 
ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad, przy jednoczesnym spełnieniu co 
najmniej dwóch przesłanek określonych w ust. 1.

§ 7. W nagłych uzasadnionych przypadkach osobę potrzebującą pomocy obejmuje się 
natychmiastową opieką i wprowadza się tryb interwencyjny przyznawania usług opiekuńczych, jako 
wyjątku w obowiązku przeprowadzenia pełnej procedury administracyjnej. Okres na skompletowanie 
dokumentacji niezbędnej do zakończenia postępowania administracyjnego nie może być dłuższy niż 
14 dni. W takim przypadku do czasu wydania decyzji administracyjnej Ośrodek pokrywa pełny koszt 
świadczonych usług. Tryb interwencyjny może zostać wprowadzony wyłącznie za zgodą Dyrektora 
lub Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XIX.167.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.  
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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również tryb ich pobierania. (DZ.U.WOJ.SLA.2020.73)

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

 

z up. Prezydenta Miasta
I Zastępca Prezydenta 

Miasta

Roman Foksowicz



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia .................... 2020 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wskaźnik odpłatności w % dla:Kryterium dochodowe ( % 
kryterium dochodowego wg 
art. 8 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej)
osoba samotnie gospodarująca osoba w rodzinie

Do 100 % całkowicie zwolniona z opłat całkowicie zwolniona z opłat
101 % - 150 % 5 %  odpłatności 10 % odpłatności
151 % - 200 % 10 %  odpłatności 15 % odpłatności
201% - 250 % 15 %  odpłatności 20 % odpłatności
251 % - 300 % 20 % odpłatności 30 % odpłatności
301 % - 350 % 30 % odpłatności 40 % odpłatności
351 % - 400 % 45 % odpłatności 60 % odpłatności
401 % - 450 % 60 % odpłatności 85 % odpłatności
451 % - 500 % 80 % odpłatności 100 % odpłatności
powyżej 500 % 100 % odpłatności 100 % odpłatności



Uzasadnienie

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi należy - stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1507), zwanej dalej "ustawą" - do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym.

Zgodnie z art. 50 ust. 6 w/w ustawy Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe
warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich
pobierania.

W związku z powyższym opracowano nową uchwałę, która w sposób szczegółowy precyzuje
odpłatność oraz stawkę za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz w jakich
okolicznościach będą stosowane ulgi i zwolnienia od opłat.

Dotychczasowe uregulowania zawarte w uchwale Nr XIX.167.2019 Rady Miasta w Jastrzębiu-
Zdroju z dnia 19 grudnia 2019r. w § 4 są nieaktualne i wymagają stosownych zmian z uwagi na
fakt, iż ostateczne ceny za poszczególne usługi zostały ustalone na podstawie umowy
o świadczenie tychże usług zawartej po podjęciu przez Radę uchwały grudniowej.

Wobec powyższego traci moc Uchwała Nr XIX.167.2019 Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 19 grudnia 2019r. 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 szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
w związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.




