
Projekt

           UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia...................

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  i art.  40  ust.  1,  art  41  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019r, poz. 506 z późn. zm. ) oraz art.17 ust.1 pkt 11 i art. 50 ust. 6
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2019r, poz.1507 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1.  Niniejsza uchwała określa:

1) szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

§ 2.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się mieszkańcom Gminy Czeladź po
ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest uzależniona od posiadanego
dochodu osoby samotnie gospodarującej lub przypadającego na osobę w rodzinie oraz ilości godzin usług.

2. Dochód, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium
dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku  o  pomocy  społecznej  i  podlega  waloryzacji  na  zasadach  określonych  w  przepisach  wymienionej
ustawy.

3. Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 21,50 zł

4.  Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 23,00 zł

5. Ustala się następujące zasady odpłatności:

Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub przypadający na
osobę w rodzinie w % w stosunku  do

kryterium dochodowego 

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny 1 godziny usługi
opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej  

Osoby samotnie gospodarujące [ % ] Osoby w rodzinie [ % ]

Poniżej 100% bezpłatnie bezpłatnie

Od 100 % do 150 % 5,00% 10,00%

Powyżej 150% do 200% 15,00% 30,00%

Powyżej 200% do 250% 25,00% 50,00%

Powyżej 250% do 300% 40,00% 60,00%

Powyżej 300% do 350% 60,00% 80,00%



Powyżej 350%  do 400% 80,00% 90,00%

Powyżej 400% 100,00% 100,00%

6. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych,  wskaźnika odpłatności  określonego w procentach oraz liczby
godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi
opiekuńcze  lub  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  może  zostać  zwolniona  częściowo  lub  całkowicie  z
ponoszenia opłat tj.:

1.  Częściowe  zwolnienie  z  ponoszonych  opłat  przysługuje  w  przypadku,  gdy  zachodzi  konieczność
ponoszenia  stałych,  niezbędnych  i  uzasadnionych  wydatków,  których  wysokość  zagraża  egzystencji
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 przysługuje w przypadku, gdy występuje: 

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

2)  wystąpienie  zdarzenia  losowego,  sytuacji  kryzysowej,  klęski  żywiołowej  lub  ekologicznej,  które
spowodowały straty materialne,

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

§ 5.   Traci moc Uchwała Nr IV/49/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018r. 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.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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


