
 

 

UCHWAŁA NR XXX/254/2017 

RADY GMINY CHYBIE 

z dnia 24 października 2017 r. 

w sprawie szczegółowych zasad 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 za te usługi, jak również 

trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

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

poz. 930, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji, na wniosek Wójta Gminy Chybie 

Rada Gminy Chybie 

uchwala: 

§ 1. Określa się  szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak 

również tryb ich pobierania. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone nieodpłatnie lub za odpłatnością. 

§ 3. 1. Odpłatność za usługi ustala się w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 

dochodu na osobę w rodzinie, w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. 

2. Szczegółowe zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa tabela: 

I. Osoby samotnie gospodarujące 

Procentowy stosunek dochodu do kryterium 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę 

odpłatności za godzinę usługi opiekuńczej 

i specjalistycznej usługi opiekuńczej w stosunku 

do kosztu usługi 

od 101% do 125%   5% 

od 126% do 150% 10% 

od 151% do 200% 15% 

od 201% do 250% 20% 

od 251% do 300% 30% 

od 301% do 350% 40% 

od 351% do 400% 50% 

od 401% do 450% 60% 
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od 451% do 500%   80% 

powyżej 501% 100% 

II. Osoby w rodzinie 

Procentowy stosunek dochodu do kryterium 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę 

odpłatności za godzinę usługi opiekuńczej 

i specjalistycznej usługi opiekuńcze w stosunku 

do kosztu  usługi 

od 101% do 200%  15% 

od 201% do 250% 35% 

od 251% do 300% 45% 

od 301% do 350% 65% 

od 351% do 400% 85%  

powyżej 401% 100% 

3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych we wszystkie dni tygodnia wynosi 20,00 zł (słownie złotych: 

dwadzieścia). 

4. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych we wszystkie dni tygodni wynosi 20,00 zł 

(słownie złotych: dwadzieścia). 

§ 4. 1. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, może zostać 

zwolniona z ponoszenia odpłatności: 

1) całkowicie, gdy z analizy budżetu domowego osoby uwzględniającej niezbędne potrzeby wynika, że osoba 

nie jest w stanie ponosić opłat w wysokości wynikającej z przyjętych zasad, 

2) częściowo: 

a) gdy wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

b) gdy w rodzinie występuje długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, poniesione zostały 

straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej, innych zdarzeń losowych lub nastąpiła śmierć 

członka rodziny, 

c) gdy korzysta z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych, 

d) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z pomocy w formie usług opiekuńczych. 

2. Przesłanki wymienione w ust. 1 pkt 2 stanowić będą podstawę do zwolnienia w części z opłaty przy 

jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1. 

§ 5. Ustalona w decyzji należność za świadczone usługi wpłacana będzie na rachunek Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Chybiu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone 

były usługi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/215/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 25 kwietnia 2017 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 za te usługi, jak również trybu ich 

pobierania. 

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Leszek Josek 
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