
 

 

UCHWAŁA NR IV.17.2017 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia 23 lutego 2017 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 szczegółowe warunki 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 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 

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. Odpłatność za usługi ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby lub rodziny, z tym, że: 

minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności odpowiada aktualnie 

obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej lub kryterium rodziny, o których 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa tabela, stanowiąca 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych w dni robocze i dni wolne od pracy wynosi 16,28 zł. 

2. Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze i dni wolne od pracy wynosi 

30,00 zł. 

§ 5. Osoby, którym świadczone są usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są zobowiązane 

do ponoszenia opłaty za świadczenie usług oraz do dokonania opłaty, w wysokości określonej decyzją, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§ 6. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy 

społecznej, można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie 

z opłaty za usługi, jeżeli: 

1) wnoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-

opiekuńczej; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 1374



2) występuje konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie 

specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą; 

3) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XX/425/2004 Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 27 maja 2004 r. 

w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

mgr Łukasz Kasza 
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Załącznik do Uchwały Nr IV.17.2017 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

 
Kryterium dochodowe (% kryterium 

dochodowego wg art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej) 

 
Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach 

 
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 
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