
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/259/16 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 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 z opłat i trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jednolity Dz. U 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna 

postanawia: 

§ 1. W uchwale nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 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 z opłat i trybu ich pobierania dokonuje się następujących zmian: 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych: 

a ) świadczonych w ośrodku wsparcia wynosi 13 zł, 

b ) świadczonych w miejscu zamieszkania wynosi 19 zł. 

2. Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

a ) świadczonych w ośrodku wsparcia wynosi 13 zł, 

b ) świadczonych w miejscu zamieszkania wynosi 25 zł.”. 

2. § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Całkowicie zwalnia się z odpłatności za usługi osoby, których dochód nie przekracza 150% 

ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej.”. 

3. § 5 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
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„3.  Częściowo zwalnia się z odpłatności za usługi ustalając następujące wskaźniki odpłatności: 

 Przedziały dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub przypadającego na osobę 

w rodzinie wyrażone w stosunku do ustawowego 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub 

osoby samotnie gospodarującej 

Wskaźniki odpłatności w procentach 

ustalone od ceny za 1 godzinę usług 

dla: 

 osoby samotnie 

gospodarującej 

osoby w rodzinie 

1) do 150% Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

2) powyżej 150% do 170% 10% 15% 

3) powyżej 170% do 190% 15% 20% 

4) powyżej 190% do 210% 20% 30% 

5) powyżej 210% do 230% 30% 40% 

6) powyżej 230% do 250% 50% 55% 

7) powyżej 250% do 310% 70% 75% 

8) powyżej 310% do 370% 90% 95% 

9) powyżej 370% 100% 100% 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 

 

 

mgr inż. Krzysztof Kasztura 
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