
UCHWAŁA NR VII/72/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 28 marca 2019 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019, 
poz. 506) 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 2018r. poz. 1508 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie 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 z opłat i trybu ich pobierania.

§ 2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą z tego tytułu 
opłatę w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej w stosunku 
do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Cena jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 15,35 złotych.

2. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze:

Procentowy wskaźnik dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub osoby 
w rodzinie liczony 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%
powyżej 100% do 125% 5% 8%

powyżej 125% do150% 8% 10%

powyżej 150% do 175% 14% 15%

powyżej 175% do 200% 17% 18%

powyżej 200% do 225% 20% 22%

powyżej 225% do 250% 23% 27%

powyżej 250% do 275% 27% 30%

powyżej 275% do 300% 32% 35%

 powyżej 300%  do 350% 38% 40%

powyżej 350% do 400% 45% 45%

powyżej 400% do 500% 55% 55%
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powyżej 500,01% 100% 100%

3. Opłata za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny ustalonej w ust. 1 i wskaźnika odpłatności, o którym 
mowa w ust. 2 oraz liczby godzin usług świadczonych w ciągu danego miesiąca.

§ 4. Osoba, na rzecz, której przyznano usługi opiekuńcze może być częściowo lub całkowicie zwolniona 
z ponoszenia odpłatności za przedmiotowe usługi w przypadku:

1) korzystania, z co najmniej dwóch rodzajów usług,

2) konieczności ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 
placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej,

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

4) wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową osoby uprawnionej do korzystania 
z usług opiekuńczych,

5) ukończenia 85 roku życia.

§ 5. Kwoty przedstawione w tabeli, o której mowa w § 3 ust 2 podlegają waloryzacji na zasadach określonych 
w ustawie o pomocy społecznej.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 8. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XL/373/18 z dnia 22 marca 2018r. 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.

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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UZASADNIENIE

Koszt jednej godziny świadczonych usług ustala się na podstawie faktycznych kosztów

zatrudnienia opiekuna świadczącego usługi opiekuńczo wychowawcze w miejscu zamieszkania

ponoszonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie. W związku ze

wzrostem w roku 2019 minimalnego wynagrodzenia pracowników do poziomu 2250 złotych oraz

uwzględnieniu pochodnych od wynagrodzenia ponoszonych przez pracodawcę koniecznym jest

ponowne ustalenie kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze.
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