
 

 

UCHWAŁA NR XXV/191/2018 

RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXIII/176/2018 Rady Gminy Przyrów 

z dnia 28 marca 2018 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11, 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 Gminy w Przyrowie 

uchwala co następuje 

§ 1. Dokonuje zmiany załącznika do uchwały Nr XXIII/176/2018 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 marca 

2018 roku szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Przyrów za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak 

również tryb ich pobierania. Zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Rajmund Michalik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 4379



Załącznik do uchwały Nr XXV/191/2018 

Rady Gminy Przyrów 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Przyrów za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, 

jak również tryb ich pobierania. 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie lub  

za odpłatnością. 

§ 2. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby, których dochód 

na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa  

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osób, 

o których mowa w ust. 1, określa poniższa tabela: 

Kryterium dochodowe (%) kryterium 

dochodowe wg. art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach 

Osoba samotna Osoba w rodzinie 

 Powyżej 100% - 150%   1%   5% 

 Powyżej 150% - 170%   5% 10% 

 powyżej 170% - 180% 10% 15% 

 powyżej 180% - 200% 15% 20% 

 powyżej 200% - 220% 20% 25% 

 powyżej 220% - 250% 25% 30% 

 powyżej 250% - 270% 30% 35% 

 powyżej 270% - 300% 35% 40% 

 powyżej 300% - 350% 40% 50% 

 powyżej 350% - 360% 50% 60% 

 powyżej 360% - 380% 60% 70% 

 powyżej 380% - 400% 70% 80% 

 powyżej 400% 100% 100% 

§ 3. 1. Odpłatność za wykonanie jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2% najniżej 

emerytury brutto w zaokrągleniu do 10 gr w górę. 

2. Odpłatność za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 

2,5% najniższej emerytury w zaokrągleniu do 10 gr w górę. 

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

zwolniona z ponoszenia odpłatności: 

1) częściowo ze względu na: 

a) konieczność świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u więcej niż 

jednej osoby w tym samym gospodarstwie domowym, 

b) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków związanych z leczeniem, 

rehabilitacją, opłatami mieszkaniowymi, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy 

samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, po udokumentowaniu dowodami zakupu, 

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

placówce opiekuńczo-wychowawczej lub innej placówce, po udokumentowaniu dowodami wpłaty, 
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d) pogorszenie stanu zdrowia usługobiorcy, które pociąga za sobą wzrost kosztów jego leczenia lub 

konieczności zapewnienia stałej opieki i pielęgnacji, a ich brak może skutkować zagrożeniem jego życia. 

2) całkowicie gdy ze względu na wystąpienie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej powodującej straty 

materialne w stopniu uniemożliwiającym ponoszenie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, które zostaną udokumentowane. 

§ 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze naliczana jest z dołu zgodnie 

z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin usług faktycznie zrealizowanych. 
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