
UCHWAŁA NR XIX/259/2020 
RADY GMINY TARNÓW 

z dnia 9 grudnia 2020 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 oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., 
poz. 713 ze zm.) oraz art 17 ust 1 pkt 11, art 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2019r., poz 1507 ze zm.), Rady Gminy Tarnów uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje 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 trybu ich pobierania. 

§ 2. 1. Stawka opłaty za jedna godzinę usług opiekuńczych wynosi 18,50 zł. 

2. Stawka opłaty za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 55,00 zł. 

§ 3. 1. Opłatę ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego,  o którym mowa w art 
8 ust 1 pkt  1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Opłata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą. 

Dochód w % (w stosunku do ustawowego kryterium 
dochodowego określonego w art 8 ust 1 pkt 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy 

społecznej)  

Wysokość odpłatności w % ( liczonej w odniesieniu od 
stawki opłaty) dla osoby samotnie gospodarującej  

Powyżej 100% - 140% 5% 
Powyżej 140% do 160% 10% 
Powyżej 160% do 180% 15% 
Powyżej 180% do 200 % 30% 
Powyżej 200% do 250% 50% 
Powyżej 250% do 310% 70% 
Powyżej 310% do 370% 90% 
Powyżej 370% 100% 
Dochód w % (w stosunku do ustawowego kryterium 

dochodowego określonego w art 8 ust 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy 

społecznej)  

Wysokość odpłatności w % ( liczonej w odniesieniu od 
stawki opłaty) dla osoby w rodzinie  

Powyżej 100% - 130% 5% 
Powyżej 130% do 150% 10% 
Powyżej 150% do 200% 25% 
Powyżej 200% do 250% 40% 
Powyżej 250% do 310% 70% 
Powyżej 310% do 370% 90% 
Powyżej 370% 100% 

§ 4. 1. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 
mogą zostać zwolnione w całości lub części z tej opłaty na ich wniosek, na wniosek członka rodziny i za ich zgodą 
albo na wniosek pracownika socjalnego, jeżeli występują uzasadnione okoliczności, a w szczególności gdy: 

1) w przypadku gdy z analizy budżetu domowego osoby/rodziny, uwzględniającej niezbędne potrzeby wynika, że 
osoba nie jest w stanie  ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad, a ustalona odpłatność 
za usługi niweczyłyby skutki udzielonej pomocy, 

2) zachodzą inne uzasadnione przyczyny znacznie zwiększające wydatki osoby lub rodziny 

2. Z ponoszenia opłaty w połowie – ustalonej na podstawie § 2 i § 3  - wysokości zwolnione są osoby,  które 
spełniają jedno z poniższych kryteriów: 

1) korzystają z usług opiekuńczych w wymiarze przekraczającym średnio 3 godziny dziennie; 
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2) ponoszą wydatki na leki, leczenie i rehabilitację przewyższające 50% ich dochodu. 

§ 5. Opłaty są wnoszone w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, na który usługi zostały 
przyznane na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/207/2020 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 maja 2020r.  w sprawie 
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 opłaty, a także trybu ich pobierania.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Tarnów 

 
 

Wiesława Mitera 
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