
UCHWAŁA NR …………/2021

RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU 

z dnia ……… 2021 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,  szczegółowych  warunków  częściowego  lub 
całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz 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 08 marca  
1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r.,  poz.  717 z późn. zm.)
w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy  
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020  r., poz.  1876 z późn. zm.),  po przeprowadzeniu 
konsultacji  określonych  uchwałą  Nr  XLV/339//10  Rady  Miejskiej  w  Siewierzu  z  dnia
18  marca  2010  r.  w  sprawie  określenia  zasad   i   trybu   przeprowadzania   konsultacji 
społecznych  na  terenie  Miasta i Gminy Siewierz  (Dz. Urz. Woj. Śl.  Nr 85, poz. 1411),

Rada Miejska w Siewierzu

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe  warunki  przyznawania i odpłatności  za  usługi opiekuńcze
i specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych usług  opiekuńczych 
dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  świadczonych  w  miejscu  zamieszkania 
świadczeniobiorcy   oraz  szczegółowe  warunki  częściowego lub  całkowitego  zwolnienia
z odpłatności oraz trybu ich pobierania. 

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

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

2.  Usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  przysługują  również  osobom  i 
rodzinom, których dochód  przekracza  kwotę  kryterium  dochodowego  określonego  w ust. 
1,  pod  warunkiem  ich  zwrotu  na zasadach określonych w poniższej tabeli:  



Dochód na osobę jako % kryterium 
dochodowego dla osób samotnie 
gospodarujących i dla osób
w rodzinie określony zgodnie z art.
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w 
% ustalona od ceny 
usługi opiekuńczej i 
specjalistycznej usługi 
opiekuńczej dla osób 
samotnie 
gospodarujących

Wysokość odpłatności w 
% ustalona od ceny 
usługi opiekuńczej i 
specjalistycznej usługi 
opiekuńczej dla osoby w 
rodzinie

Powyżej 100 %  do  150 % 10 % 20 %
Powyżej 150 %  do  200 % 15 % 25 %
Powyżej 200 %  do  225 % 20 % 30 %
Powyżej 225 %  do  250 % 30 % 40 %
Powyżej 250 %  do  300 % 40 % 50 %
Powyżej 300 %  do  400 % 60 % 70 %
Powyżej 400 % 100 % 100 %

§ 4. 1. Ustala  się  koszt  1  godziny  świadczonych  usług  opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych  na  kwotę:  20,00  zł  (słownie: dwadzieścia złotych 00/100). 

2. Podstawą ustalenia  wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze jest kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. 

§  5.  1.  Świadczeniobiorca   zobowiązany   do   odpłatności   za   korzystanie   z   usług 
opiekuńczych  lub specjalistycznych  usług  opiekuńczych  na  swój  wniosek  lub  wniosek 
pracownika  socjalnego,  może  uzyskać częściowe zwolnienie z ponoszenia opłat. 

2. Częściowe zwolnienie z odpłatności możliwe jest  w przypadku gdy: 

1) zachodzi  konieczność  przyznania  usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług 
opiekuńczych   w  wysokim  wymiarze,  powodującym,  że  odpłatność  zagraża  egzystencji 
świadczeniobiorcy; 

2)  świadczeniobiorca   ponosi   wysokie   wydatki   związane   z   kosztami   leczenia, 
rehabilitacji,  stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami zakupu; 

3. Całkowite zwolnienie z odpłatności możliwe jest  w przypadku gdy: 

1) zachodzi konieczność przyznania usług więcej niż jednej osobie w rodzinie; 

2)  wystąpienia  zdarzenia  losowego  mającego  wpływ  na  sytuację  majątkową 
świadczeniobiorcy; 

3) świadczeniobiorca ponosi opłaty za pobyt członka w domu pomocy społecznej, ośrodku 
wsparcia lub innej placówce. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 lutego 
2017  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, szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz. 

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

  

  

 



Uzasadnienie

Zgodnie  z  ustawą  o  pomocy  społecznej  organizowanie  i  świadczenie  usług 

opiekuńczych,  w  tym  specjalistycznych,  w  miejscu  zamieszkania,  z  wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  jest zadaniem 

własnym  gminy  o  charakterze  obowiązkowym.  Jest  to  świadczenie  niepieniężne,  które 

przysługuje osobom, które z powodu  wieku,  choroby  lub  innych przyczyn  wymagają 

pomocy  innych  osób,  a są  jej  pozbawione.

Usługi   opiekuńcze   obejmują   pomoc   w  zaspokajaniu   codziennych   potrzeb 

życiowych,   opiekę  higieniczną,   zaleconą  przez  lekarza  pielęgnację   oraz,   w miarę 

możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to 

usługi  dostosowane  do  szczególnych  potrzeb  wynikających  z  rodzaju  schorzenia  lub 

niepełnosprawności,  świadczone  przez  osoby  ze  specjalistycznym  przygotowaniem 

zawodowym. 

Na terenie gminy Siewierz powyższe zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na  przestrzeni  ostatnich  lat  nastąpił  znaczny  wzrost  liczby  osób  korzystających  z  usług 

opiekuńczych.  Sytuacja  ta  wynika  najprawdopodobniej  z  globalnego  problemu jakim jest 

starzenie się społeczeństwa oraz rozpad więzi rodzinnych, co ma duży wpływ na zwiększenie 

liczby osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych. Wzrost zapotrzebowania 

na usługi opiekuńcze oraz wzrost kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących usługi 

znacząco  obciąża  budżet  Gminy.  Koszt  1  godziny  usług  opiekuńczych  w  wys.  14  zł.  - 

ustalony  uchwałą Nr XXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 lutego 2017 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, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia  z  odpłatności  oraz  trybu  ich  pobierania  –  obecnie  jest  nieproporcjonalny  do 

faktycznie  ponoszonych  kosztów  realizowanego  zadania.  Z  uwagi  na  powyższe  w  pełni 

uzasadniona jest konieczność określenia przez Radę Miejską, jako organu właściwego, nowej 

kwoty  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze.  Podstawą 

prawną legitymującą Radę Miejską do podjęcia  ww. uchwały stanowi przepis  art.  50 ust.

6 ustawy o pomocy społecznej.  

W  projekcie  uchwały  wskazano  wysokość  odpłatności  świadczeniobiorcy  usług 

opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczych   wyrażoną  w  %   od  ceny  usługi 

opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej w stosunku do jej dochodu.


