
UCHWAŁA NR XL/373/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków i przyznawania 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 z opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r., 
poz.1785 ze zm. w związku z art. 17 ust. 1 pkt.11), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz. U z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego organizuje Miejsko - 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie.

§ 2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą tego z tytułu 
opłatę w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej. Koszt jednej 
godziny usług opiekuńczych oraz odpłatność określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo 
innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela, Usługobiorca może zostać częściowo lub 
całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat ze względu na:

1) korzystanie, z co najmniej dwóch rodzajów usług, po przedstawieniu dowodów opłaty za usługę,

2) konieczność ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 
placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, również po przedstawieniu dowodu zapłaty,

3) wielodzietność,

4) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług 
opiekuńczych, w tym, co najmniej jedną przewlekle chorą,

5) zdarzenie losowe,

6) ukończenie 85 roku życia.

§ 4. Kwoty przedstawione w tabeli, o której mowa w § 2 podlegają waloryzacji na zasadach określonych 
w ustawie o pomocy społecznej.

§ 5. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto bankowe 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.

2. Naliczona odpłatność zaokrąglana jest do pełnych groszy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bierutowie nr XVIII/149/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie 

nr XL/373/18 z dnia 22.03.2018r. 

 

Tabela odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

pełny koszt jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się 

w wysokości 14,68 zł. 

 

 

% dochodu osoby lub rodziny w stosunku 

do kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności 

określona od ceny 

usługi dla osób 

samotnie 

gospodarujących 

Wysokość 

odpłatności 

określona od ceny 

usługi dla osób w 

rodzinie 

100% 0% 0% 

100,01% do 125% 
 

5% 8% 

125,01% do150% 
 

8% 10% 

150,01% do 175% 
 

14% 15% 

175,01% do 200% 
 

17% 18% 

200,01% do 225% 
 

20% 22% 

225,01% do 250% 
 

23% 27% 

250,01% do275% 
 

27% 30% 

275,01% do 300% 
 

32% 35% 

 300,01% - 350% 
 

38% 40% 

350,01% do 400% 45% 45% 

400,01% do 500% 55% 55% 

Od 500,01% 100% 100% 
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UZASADNIENIE

Od dnia 1 kwietnia zmienia się koszt jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi
opiekuńczej świadczonych w miejscu zamieszkania klienta. Od 1 kwietnia koszt jednej godziny
ww. usług wynosi 14,68 złotych. Do kalkulacji odpłatności przyjęto świadczenie dwóch godzin
usług opiekuńczych dziennie dla jednego klienta w miejscu jego zamieszkania.
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