
 
 

PROJEKT 

 
Uchwała nr ………….   

             Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 
    z dnia ………….. 

 
w sprawie: zmiany uchwały Nr II.25.2021 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 25 luty 2021r. 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 tryb ich pobierania 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), art.17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2268 ). 
 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 
u c h w a l a 

 
§ 1. W uchwale nr II.25.2021 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 25.02.2021r. 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 tryb ich pobierania, 
zmienić i nadać brzmienie  § 4. 1. otrzymuje brzmienie: „1. Koszt  jednej godziny usług opiekuńczych w dni 
robocze i dni wolne od pracy wynosi 30 zł.   
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
 

PREZYDENT MIASTA 
     /-/ Anna Hetman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Uzasadnienie 

 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy - stosownie 
do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 
2268), zwanej dalej "ustawą" - do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 

Przedłożony projekt uchwały wprowadza zmianę do uchwały  Nr II.25.2021 Rady Miasta w 
Jastrzębiu-Zdroju z dnia 25 lutego 2021r. 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Zmiana   uchwały obejmuje zmianę kosztu jednej godziny 
usługi opiekuńczej – dotyczy § 4. 1. w/w uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie. 

 Koszt jednej godziny usług opiekuńczych określany jest w aktualnej umowie zawartej z wykonawcą usług na 
rok 2022.  

W związku z powyższym zmiana w w/w uchwale jest uzasadnione. 

 


