
UCHWAŁA NR L/831/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy, realizowane przez Gminę Miasta 

Tychy w ramach projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 
dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój 

usług społecznych - konkurs oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1508), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw 
Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy, realizowane przez 
Gminę Miasta Tychy w ramach projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 
działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług 
społecznych - konkurs.

§ 2. Szczegółowe zasady ustalania wysokości opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Wysokość opłaty za jedną godzinę wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania usługobiorcy wynika z umowy z podmiotem, któremu 
zostanie udzielone zamówienie publiczne z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w zakresie realizacji zadania, zgodnie z pkt 1 i 2 
załącznika nr 1 do uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wysokość opłaty za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy w formie usług 
teleopieki ustala się za jeden miesiąc świadczenia usług, bez przeliczania na godziny świadczenia usług, 
w wysokości miesięcznego kosztu abonamentu, zgodnie z pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały. Koszt abonamentu 
wynika z umowy z podmiotem, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne z zastosowaniem przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w zakresie 
realizacji zadania.
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§ 4. 1. Usług opiekuńcze lub specjalistyczne usług opiekuńczych świadczone w miejscu zamieszkania 
usługobiorcy, realizowane w ramach projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie”, przyznane zostaną 
zainteresowanym osobom spełniającej łącznie następujące przesłanki:

a) mieszkańcy Gminy Miasta Tychy,

b) niesamodzielni,

b) w wieku powyżej 60 lat,

c) wybrani w procesie rekrutacji do projektu,

d) skierowani do udziału w projekcie.

2. W procesie rekrutacji, o którym mowa w ust. 1 lit. „c” preferowanie będą następujące osoby:

a) osoby lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego 
wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej 
przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, zgodnie  z opisem w słowniku pojęć 
Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

c) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin 
nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 
działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,

d) osoby spełniające kryteria, których dochód - zgodnie z art 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej - jest poniżej 150% ustawowego kryterium dochodowego.

3. Szczegółowy zakres, formę i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
świadczonych w miejscu zamieszkania usługobiorcy ustala się z uwzględnieniem zapisów trójstronnego 
kontraktu zawieranego z usługobiorcą w oparciu o indywidualną diagnozę jego potrzeb, wskazania zespołu 
interdyscyplinarnego i indywidualny plan pracy z osobą objęta usługą.

§ 5. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi wnoszą opłatę do kasy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tychach lub na ręce osób świadczących te usługi, za potwierdzeniem dokonania opłaty. 
Opłatę należy uiścić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi.

§ 6. Osoby wnoszące opłatę za usługi można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika 
socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub placówce opiekuńczo-
wychowawczej,

2) z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta co najmniej dwóch członków 
rodziny,

3) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

§ 7. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Tychy.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka
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        Załącznik nr 1 do UCHWAŁY 
NR L/831/18 
RADY MIASTA TYCHY 
z dnia 30 sierpnia 2018r. 

 
Szczegółowe zasady odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 

zamieszkania usługobiorcy w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych, specjalistyczne 
usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy w formie 

pielęgnacji oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 
zamieszkania usługobiorcy w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych 
funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
realizowane przez Gminę Miasta Tychy w ramach projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u 

siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie 
społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla 

poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs 
 
1. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy w 
formie sąsiedzkich usług opiekuńczych, specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 
zamieszkania usługobiorcy w formie pielęgnacji oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w 
miejscu zamieszkania usługobiorcy w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji 
organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sytuacji, gdy usługobiorca jest osobą samotnie 
gospodarującą. 

 

Procentowy stosunek dochodu usługobiorcy do 
kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, określonego w art.8 ust.1 pkt1 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej 
 

Wysokość opłaty za okres miesiąca stanowi 
iloczyn liczby godzin wykonanych usług, ceny za 
jedną godzinę wykonanych usług wynikającej z 
umowy i procentowej wysokości odpłatności w 
odniesieniu do ceny jednej godziny 

Do 150% 
 

nieodpłatnie 

151-200% 
 

8% 

201-250% 
 

16% 

251-300% 
 

24% 

301-350% 
 

32% 

351-400% 
 

40% 

401-450% 
 

50% 

451-500% 
 

80% 

Pow.500% 
 

100% 
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2. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy w 
formie sąsiedzkich usług opiekuńczych, specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 
zamieszkania usługobiorcy w formie pielęgnacji oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w 
miejscu zamieszkania usługobiorcy w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji 
organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sytuacji, gdy usługobiorca jest osobą w 
rodzinie. 

 
 
 

Procentowy stosunek dochodu na osobę w 
rodzinie usługobiorcy do kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie, określonego w art.8 ust.1 
pkt2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej 
 

Wysokość opłaty za okres miesiąca stanowi 
iloczyn liczby godzin wykonanych usług, ceny za 
jedną godzinę wykonanych usług wynikającej z 
umowy i procentowej wysokości odpłatności w 
odniesieniu do ceny jednej godziny 

Do 150% 
 

nieodpłatnie 

151-200% 
 

8% 

201-250% 
 

16% 

251-300% 
 

32% 

301-350% 
 

50% 

351-400% 
 

70% 

401-450% 
 

80% 

Pow.450% 
 

100% 
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3. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy w 
formie usług teleopieki w sytuacji, gdy usługobiorca jest osobą samotnie gospodarującą i osobą w 
rodzinie. 

 
 

Procentowy stosunek dochodu usługobiorcy do 
kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej 
 

Wysokości opłaty w procentach w odniesieniu do 
ceny usługi za jeden miesiąc wynikającej z 
umowy 

Do 150% 
 

nieodpłatnie 

151-200% 
 

20% 

201-250% 
 

50% 

251-300% 
 

80% 

Pow. 300% 
 

100% 
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