
UCHWAŁA NR XIII/109/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie 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 i trybu 
ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), Rada Miejska w Sośnicowicach,  
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć 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 i tryb ich pobierania, określone 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/345/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 20 czerwca 2018r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 
1 stycznia 2020r.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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Załącznik do uchwały Nr XIII/109/2019

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 27 listopada 2019 r.

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 

I TRYB ICH POBIERANIA

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom uprawnionym na mocy 
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych w kwocie 20,00zł.

2. Ustala się odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem 
specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 30,00zł.

3. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze naliczana będzie 
zgodnie z poniższą tabelą:

Osoby samotnie gospodarujące
Procentowy stosunek dochodu do kryterium 
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % za usługi opiekuńcze 
lub specjalistyczne usługi opiekuńcze od ustalonej ceny 1 
godziny usługi

do 100% nieodpłatnie
powyżej 100% do 125% 5%
powyżej 125% do 150% 10%
powyżej 150% do 175% 15%
powyżej 175% do 200% 20%
powyżej 200% do 225% 25%
powyżej 225% do 250% 30%
powyżej 250% do 275% 35%
powyżej 275% do 300% 40%
powyżej 300% do 325% 50%
powyżej 325% do 350% 60%
powyżej 350% do 375% 70%
powyżej 375% do 400% 80%

powyżej 400% 100%

Osoby w rodzinie
Procentowy stosunek dochodu do kryterium 
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % za usługi opiekuńcze 
lub specjalistyczne usługi opiekuńcze od ustalonej ceny 1 
godziny usługi

do 100% nieodpłatnie
powyżej 100% do 125% 10%
powyżej 125% do 150% 15%
powyżej 150% do 175% 20%
powyżej 175% do 200% 25%
powyżej 200% do 225% 30%
powyżej 225% do 250% 40%
powyżej 250% do 275% 50%
powyżej 275% do 300% 60%
powyżej 300% do 325% 70%
powyżej 325% do 350% 80%
powyżej 350% do 375% 90%
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powyżej 375 100%

4. Kryteria dochodowe, o których mowa  w  art. 8 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej ulegają zmianie zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 9 w/w ustawy.

§ 3. 1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze wnosi opłatę do 10-go dnia  miesiąca  następującego po miesiącu, w którym świadczono usługi na 
rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

2. Wysokość miesięcznej odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi 
iloczyn ceny 1 godziny usług ustalonej na podstawie tabeli odpłatności, o której mowa w  § 2 oraz liczby 
godzin usług faktycznie wykonanych w danym miesiącu.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba ponosząca odpłatność za usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze może zostać, na wniosek swój lub pracownika socjalnego, zwolniona 
z odpłatności:

1) częściowo jeżeli:

- występuje konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, związanych 
z potrzebami mieszkaniowymi, leczeniem, rehabilitacją, których wysokość zagraża egzystencji osoby 
której przyznano usługi,

2) całkowicie jeżeli:

- występuje konieczność świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 
u więcej niż jednego świadczeniobiorcy w tym samym gospodarstwie domowym,

- wystąpiło zdarzenie losowe, klęska żywiołowa, które spowodowały straty materialne,

- występuje konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 
wsparcia lub innej placówce.
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