
 

 

UCHWAŁA NR XV/131/20 

RADY GMINY HERBY 

z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 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, 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, 50 ust. 6  ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507  z późn. zm.) Rada Gminy uchwala: 

§ 1. 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 z opłat, jak również tryb ich pobierania. 

§ 2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się w oparciu o poniższą tabelę: 

 Osoby samotnie gospodarujące  

Lp. Wysokość dochodu w procentach według kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % za usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze od ustalonej ceny 1 godziny 

usług 

I do 100% nieodpłatnie 

II powyżej 100% - 150% 10% 

III powyżej 150% - 200% 20%  

IV powyżej 200% - 250% 30% 

V powyżej 250% - 300% 40% 

VI powyżej 300% - 400% 60% 

VII powyżej 400% 100% 

 Osoby w rodzinie  

Lp. Wysokość dochodu w procentach według kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % za usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze od ustalonej ceny 1 godziny 

usługi 

I do 100% nieodpłatnie 

II powyżej 100% - 150% 20% 

III powyżej 150% - 200% 30%  

IV powyżej 200% - 250% 40% 

V powyżej 250% - 300% 50% 

VI powyżej 300% - 400% 70% 
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VII powyżej 400% 100% 

§ 3. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 23,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy złote), a koszt 

jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 30,00 zł. (słownie: trzydzieści złotych). 

§ 4. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze można zwolnić częściowo lub całkowicie z ustalonej odpłatności. 

1. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku: 

1) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 

2) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej 

jednostce pomocy społecznej, 

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

4) w przypadku, gdy z analizy budżetu domowego osoby/rodziny, uwzględniającej niezbędne potrzeby 

wynika, że osoba nie jest wstanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad w § 2 

2. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku: 

1) ponoszenia udokumentowanych znacznych wydatków na leki, leczenie i rehabilitację, 

2) udokumentowanego zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej. 

§ 5. Odpłatność za wykonywane usługi wpłacana będzie przez świadczeniobiorcę na konto Domu Pomocy 

Społecznej w Herbach do 15-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonano 

usługę. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/121/20 Rady Gminy Herby  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie: 

szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 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, jak również trybu ich pobierania 

§ 8. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Józef Kozielski 
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