
Uchwała Nr VIII/93/2019
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 maja 2019 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, 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.) 
po konsultacjach określonych Uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z 26 sierpnia 
2010 r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 
Nr 196 poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
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, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2 

Usługi, o których mowa w § 1, organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.

§ 3 

1. Usługi, o których mowa w § 1, mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie
lub częściowo odpłatnie.

2. Odpłatność za usługi, o których mowa w § 1, ustala się w zależności od posiadanego dochodu 
osoby lub dochodu na osobę w rodzinie, w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 
o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w sposób 
następujący:

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi 
za 1 godzinę dla:

Stosunek dochodu 
do kryterium 

dochodowego: osób samotnie 
gospodarujących osób w rodzinie

do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 150 do 200% 10 10
powyżej 200 do 250 % 30 30
powyżej 250 do 300 % 50 50
powyżej 300 do 350 % 70 70

powyżej 350 % 100 100

3. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 14,70 zł.
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4. Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 25,00 zł.

§ 4 

1. Osoba, zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi o których mowa w § 1, może zostać 
częściowo zwolniona od opłat, 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 spełnieniu co najmniej jednej z następujących przesłanek:

1) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności wnosi opłatę za pobyt swój lub członka rodziny 
w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

2) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności poniosła straty materialne powstałe w wyniku 
zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie 
klęski żywiołowej,

3) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności jest obciążona stałymi, niezbędnymi 
i uzasadnionymi wydatkami, których wysokość zagraża egzystencji osoby zobowiązanej, 
związanymi z:

a) potrzebami mieszkaniowymi,

b) procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
lub ortopedycznego, leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, a także stosowania 
diety,

4) konieczność świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 
występuje u więcej niż jednej osoby w tym samym gospodarstwie domowym,

5) występuje konieczność zabezpieczenia u danej osoby usług w wymiarze powyżej 40 godzin 
miesięcznie.

2. Osoba, zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi o których mowa w § 1, może zostać 
całkowicie zwolniona od opłat, 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 spełnieniu co najmniej dwóch przesłanek określonych w ust. 1.

§ 5 

1. Opłata za usługi, o których mowa w § 1, jest naliczana w okresach miesięcznych i stanowi iloczyn 
ceny, o której mowa w § 3 ust. 3 lub 4, wskaźnika odpłatności, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz liczby 
godzin usług świadczonych w ciągu danego miesiąca.

2. Opłata za usługi, o których mowa w § 1, wnoszona jest przez osobę zobowiązaną na rachunek 
bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, do 25. dnia każdego miesiąca 
następującego po miesiącu świadczenia usług.

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 7 

Traci moc uchwała Nr XXXIV/397/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych - świadczonych w miejscu zamieszkania.
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§ 8 

Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Tadeusz Kaczmarek
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