
 

 

UCHWAŁA NR 284/2020 

RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 359/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

z dnia 30 marca 2017 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 zwalniania 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. 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 Miasta Siemianowic Śląskich 

uchwala: 

§ 1. W Uchwale nr 359/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 marca 2017 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 zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

dokonuje się częściowej zmiany w ten sposób, że § 4 otrzymuje brzmienie: 

1. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 21,76 zł. 

2. Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 21,86 zł. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr 161/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 359/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 marca 

2017 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 zwalniania od 

opłat, jak również trybu ich pobierania. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 grudnia 2020 r.

Poz. 9297



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

 

 

Adam Cebula 
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