
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/250/2020 

RADY GMINY PSARY 

z dnia 27 listopada 2020 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 oraz trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876). 

Rada Gminy Psary 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb 

ich pobierania. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami” przyznaje się osobie 

w miejscu zamieszkania, po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy 

społecznej. 

3. Zakres, wymiar oraz okres świadczenia usług ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego,                   

w którym uwzględnia się stan zdrowia osoby na rzecz której usługi mają być świadczone, jej sytuację rodzinną 

i majątkową. 

§ 2. Przyjmuje się szczegółowe zasady całkowitego zwolnienia i odpłatności za korzystanie z usług 

opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z poniższą tabelą: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej albo 

osoby w rodzinie, w % kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wskaźnik odpłatności w % liczony wg kosztu  

usługi dla:   

osób samotnie  

gospodarujących 
osób w rodzinie 

do 150% bezpłatnie bezpłatnie 

powyżej 150% do 180% 5% 5% 

powyżej 180% do 200% 10% 10% 

powyżej 200% do 250% 20% 40% 

powyżej 250% do 300% 30% 60% 

powyżej 300% do 350% 70% 80% 
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powyżej 400% do 450% 90% 100% 

powyżej 450%  100% 100% 

§ 3. 1. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych w dni robocze wynosi: 24,30 zł 

2. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych w dni wolne od pracy wynosi: 25,30 zł 

3. Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze wynosi: 30,00 zł 

4. Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w dni wolne od pracy wynosi: 35,00 zł 

§ 4. Opłata za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kosztu usługi,                   

o których mowa w ust. 1-2 i wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o których mowa w § 2 oraz 

liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca. 

§ 5. Powyższe zapisy uchwały nie mają zastosowania w przypadku realizacji usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektów, programów współfinansowanych ze środków 

unijnych lub pochodzących z innych źródeł. 

§ 6. Częściowe zwolnienie od opłaty przysługuje osobie zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku gdy z analizy dochodów                      

i wydatków danej osoby lub jej rodziny wynika, że osoba ta nie jest w stanie ponosić odpłatności            

w wysokości wynikającej z § 3, przy jednoczesnym zaistnieniu co najmniej jednej z przesłanek takich jak: 

1) występowanie w rodzinie świadczeniobiorcy więcej niż jednej osoby wymagającej pomocy w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych; 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej, 

ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rehabilitacyjnej; 

3) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy pomocy w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, że odpłatność za te usługi 

zagrażałaby egzystencji świadczeniobiorcy; 

4) ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji 

świadczeniobiorcy związanych z: 

a) potrzebami mieszkaniowymi, 

b) procesem leczenia, w tym konieczności rehabilitacji, 

c) zakupem leków, opału, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych; 

5) korzystanie przez świadczeniobiorcę z dodatkowych, płatnych usług leczniczych i opiekuńczych. 

§ 7. Odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest zgodnie 

z treścią decyzji administracyjnej. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2015 roku 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, jak również trybu ich pobierania. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Psary 

 

 

Jacenty Kubica 
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