
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/288/2018 

RADY GMINY JELEŚNIA 

z dnia 25 kwietnia 2018 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 od 

opłat, jak również trybu 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz 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 Jeleśni  uchwala, co 

następuje: 

§ 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. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Jeleśni. 

§ 3. 1. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 15 zł. 

2. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych świadczonych w soboty, niedziele i święta wynosi 18 zł. 

3. Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 20 zł. 

4. Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w soboty, niedziele  i święta 

wynosi 25 zł. 

§ 4. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami, o których mowa w § 1.  lub dochód na osobę w jej 

rodzinie nie przekracza kryteriów, które określono w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. 

§ 5. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w przypadku osób 

i rodzin, których dochód przekracza kryteria określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, uzależniona jest od sytuacji dochodowej świadczeniobiorcy i ustalana jest według tabel 

określonych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, może zostać częściowo zwolniona od opłat w przypadku: 

1) wnoszenia opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 

innej placówce; 

2) strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Poz. 2939



3) ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji, 

związanych: 

a) z potrzebami mieszkaniowymi, 

b) z procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub 

pielęgnacyjnych, a także stosowania określonej diety. 

2. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, może zostać całkowicie zwolniona od opłat w przypadku jednoczesnego wystąpienia więcej niż 

jednej z przesłanek określonych w ust. 1. 

§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy lub na 

rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni w terminie do 25 dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu ich wykonania. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLVI/262/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 26 lutego 2018 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 od opłat, jak również trybu ich pobierania 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr inż. Ryszard Nowak 
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Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XLIX /288/2018 

Rady Gminy Jeleśnia 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

Wysokość dochodu osoby w stosunku do kryterium 

dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej 

określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za godzinę usług opiekuńczych 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych, liczona od 

ceny usługi 

powyżej 100% do 150% 2% 

powyżej 150% do 200% 10% 

powyżej 200% do 250% 30% 

powyżej 250% do 300% 50% 

powyżej 300% do 400% 70% 

powyżej 400% do 500% 90% 

powyżej 500% 100% 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX /288/2018 

Rady Gminy Jeleśnia 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

Wysokość dochodu osoby w stosunku do kryterium 

dochodowego dla osoby w rodzinie określonego 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za godzinę usług opiekuńczych 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych, liczona od 

ceny usługi 

powyżej 100% do 170% 15% 

powyżej 170% do 220% 30% 

powyżej 220% do 270% 50% 

powyżej 270% do 320% 70% 

powyżej 320% do 420% 90% 

powyżej 420% 100% 
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