
UCHWAŁA NR XXI.118.2020
RADY GMINY W ŚLEMIENIU

z dnia 27 lutego 2020 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 z opłat, jak 

również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz.U.2019.506) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2019.1507 ze zm.) Rada Gminy Ślemień

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb 
ich pobierania

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom i rodzinom, 
których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Osoby nie spełniające warunków wskazanych w ust. 1 ponoszą opłaty za usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wysokość opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych wnosi 
odpowiednio:

a) dla usług opiekuńczych w dni robocze 22,00 zł, a w soboty, niedziele i święta 25,00 zł.

b) dla specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze 35,00 zł, a w soboty, niedziele i święta 45,00 zł

§ 4. Opłata za świadczone usługi stanowi iloczyn ceny za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, wysokość odpłatności, o której mowa § 3 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu danego 
miesiąca.

§ 5. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na jej 
wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać zwolniona częściowo lub całkowicie z ponoszenia 
opłat, tj.:

1) częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku gdy występuje konieczność 
ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji 
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świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z potrzebami 
mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, 
artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami 
zakupu;

2) całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku, gdy występuje:

a) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie 
domowym,

b) zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna, które spowodowały straty 
materialne,

c) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia 
lub innej placówce.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 luty 2011 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 w sprawie 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak
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Załącznik do Uchwały XXI.118.2020 

Rady Gminy Ślemień 

z dnia 27 lutego 2020r 

 

 

Tabela odpłatności z usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

 

Dochód osoby lub rodziny 

w odniesieniu do kryterium 

dochodowego określonego 

w ustawie o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności liczona 

od kosztu usługi w procentach 

osoby samotnie 

gospodarujące 

 

osoby w rodzinie 

powyżej 100% do 120% 5% 10% 

powyżej 120% do 140% 15% 20% 

powyżej 140% do 160% 20% 30% 

powyżej 160% do 180% 30% 40% 

powyżej 180% do 200% 50% 60% 

powyżej 200% do 300 % 70% 80% 

powyżej 300% 100% 100% 
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