
 

 

UCHWAŁA NR III/18/18 

RADY MIEJSKIEJ W  CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 

z dnia 6 grudnia 2018 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  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm. 1000, 1349, 1432) oraz  z art. 50 ust. 6 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 zm. 1693) 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 

uchwala: 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej 

po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, podczas którego ustala się ilość godzin oraz zakres 

usług z wyszczególnieniem czynności do wykonania, a szczególnie zaleceń lekarza. 

2. W decyzji określa się rodzaj przyznanych usług opiekuńczych, ich zakres, ilość godzin dziennie i dni 

tygodnia w których są wykonywane, okres na jaki przyznano usługi oraz cenę jednej godziny usługi ustaloną 

na podstawie tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

3. Decyzja o przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych może nie zawierać określenia dni tygodnia, 

w których usługi będą wykonywane. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. 

2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od 

wysokości posiadanego dochodu. 

3. Osoby, których dochód nie przekracza 80% najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu 

Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim nie ponoszą odpłatności. 

4. Osoby o dochodach przekraczających wysokość, o której mowa w pkt. 3 ponoszą odpłatność ustaloną  

zgodnie z poniższą tabelą: 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dochód na osobę ustalony jako % od 

kwoty najniższej emerytury 

Wysokość opłaty w %  ustalona od ceny 1 godziny usług dla: 

Osób samotnych 
Osób samotnie 

gospodarujących 
Osób w rodzinie 

powyżej 80%   do 100% 8 10 20 
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powyżej 100% do 130% 10 15 30 
powyżej 130% do 165% 15 20 40 
powyżej 165% do 180% 25 30 60 
powyżej 180% do 210% 35 40 80 
powyżej 210% do 240% 50 55 100 
powyżej 240% do 270% 65 70 100 
Powyżej 270% do 300% 80 85 100 
powyżej 300% 100 100 100 

5. W przypadku gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, odpłatność za 

jedną godzinę usług na drugą i dalsze osoby wynosi połowę ceny za godzinę naliczanej dla pierwszej osoby 

w rodzinie. 

6. Wysokość miesięcznej odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi 

iloczyn ceny jednej godziny usług ustalonej na podstawie Tabeli odpłatności oraz liczby godzin usług 

faktycznie wykonanych w danym miesiącu. 

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na trudną sytuację osoby lub rodziny, osoby 

zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie 

z ponoszenia opłat. 

2. Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do  

ponoszenia opłat lub pracownika socjalnego, a w szczególności w przypadku: 

1) konieczności korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych, 

2) ponoszenia przez rodzinę opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,                    

w ośrodku wsparcia oraz wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, leczniczo-

opiekuńczych, 

3) zdarzenia losowego, 

4) gdy po wniesieniu opłaty za korzystanie z usług osobie samotnej lub rodzinie pozostaje dochód 

w wysokości niższej niż kwota kryterium dochodowego odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej 

lub rodziny, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1805  

zm. 1693). 

3. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z ponoszenia opłat podejmuje Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

§ 4. Opłatę za świadczone usługi należy wpłacić  na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czechowicach-Dziedzicach wskazany w decyzji administracyjnej przyznającej usługi opiekuńcze do 15. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi.  

§ 5. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, która nie pozostawiła żadnego majątku.  

§ 6. Traci moc uchwała nr XLVI/504/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 kwietnia 

2018 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. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czechowice-Dziedzice. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 9. Uchwała w chodzi w życie z  dniem 1 stycznia 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Damian Żelazny 
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