
                 Druk VII/XXXIX/7/2018 

                                                                                                   
 

UCHWAŁA Nr XXXIX/……/2018 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach 

z dnia  17 kwietnia 2018 roku 
 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach                 
z dnia 29 października 2012r.  w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania                            
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz 
trybu pobierania opłat 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42   
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. 
zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.)  

 
 
 

Rada Miejska w Sośnicowicach  
 uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach                 
z dnia 29 października 2012r. w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania                            
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat         
w następujący sposób: 
 
1.Tytułowi Uchwały nadaje się następujące brzmienie: 
„w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat”.; 
 
2. Zmienia się treść załącznika do Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach                 
z dnia 29 października 2012r. w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania                            
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i  podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 



 

 

                                                                                                  Załącznik  
                                                                                                   do Uchwały NR  ......./....   /2018  
                                                                                                   Rady Miejskiej w Sośnicowicach  
                                                                                                   z dnia 17 kwietnia 2018r. 
 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE                                     

I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, SZCZEGÓŁOWE WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB 

CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE ORAZ TRYB POBIERANIA TYCH OPŁAT. 

§ 1 

Usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi opiekuocze przysługują osobom uprawnionym na 

mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej.  

§ 2 

1. Ustala się odpłatnośd za 1 godzinę usług opiekuoczych i specjalistycznych usług 
opiekuoczych w kwocie 12,00zł. 

2. Odpłatnośd za świadczone usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi opiekuocze naliczana 
będzie zgodnie z poniższą tabelą. 

 
 

Osoby samotne 

Procentowy stosunek dochodu do kryterium 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o pomocy społecznej  

Wysokośd ponoszonej przez świadczeniobiorcę 

odpłatności za usługi opiekuocze 

i specjalistyczne usługi opiekuocze 

do 110% nieodpłatnie 

od 111% - 140% 5% 

od 141% - 170% 10% 

od 171% - 200% 20% 

od 201% - 220% 30% 

od 221% - 240% 50% 

od 241% - 260% 70% 



od 261% - 280% 90% 

pow. 280% 100% 

Osoby samotnie gospodarujące 

Procentowy stosunek dochodu do kryterium 

określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy 

o pomocy społecznej  

Wysokośd ponoszonej przez świadczeniobiorcę 

odpłatności za usługi opiekuocze 

i specjalistyczne usługi opiekuocze 

do 100%  nieodpłatnie 

 od 101% - 130% 5% 

 od 131% - 160% 10% 

od 161% - 190% 20% 

od 191% - 210% 30% 

od 211% - 230% 50% 

od 231% - 250% 70% 

od 251% - 270% 90% 

pow. 270% 100% 

Osoby w rodzinie 

Procentowy stosunek dochodu do kryterium 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokośd ponoszonej przez świadczeniobiorcę 

odpłatności za usługi opiekuocze 

i specjalistyczne usługi opiekuocze 

do 100% nieodpłatnie 

od 101% - 120% 20% 

 od 121% - 140% 30% 

od 141% - 160% 40% 

od 161% -180% 50% 

od 181% - 200% 60% 

od 201% - 220% 70% 

od 221% - 240% 90% 



pow. 240% 100% 

 

 

3. Kryteria  dochodowe,  o  których  mowa  w  art. 8 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej ulegają zmianie zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 9 w/w ustawy. 

 

§ 3 

1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 

usługi opiekuńcze wnoszą opłatę do 10-go dnia  miesiąca  następującego po miesiącu,             

w którym świadczono usługi na rachunek bankowy dochodów Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sośnicowicach.  

2. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuocze lub specjalistyczne usługi opiekuocze         
można zwolnid, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub 
całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli wnoszą opłatę za pobyt członka rodziny w 
domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce, poniosły straty  
w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeo losowych. 

 

                                                  

 

 



Uzasadnienie 
 
Zmiana załącznika do uchwały wynika z konieczności prawidłowego wskazania siedziby  
Ośrodka Pomocy Społecznej obecnie umiejscowionego w Sośnicowicach. 
Ponadto w treści załącznika wykreślono zapis dotyczący uprawnień opiekunki  
do dokonywania wpłat za usługi opiekuńcze w imieniu świadczeniobiorców.  
Zmieniono tytuł uchwały podkreślając wyłączenie z warunków przyznawania i odpłatności 
specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


