
UCHWAŁA NR IX/68/19
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z 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 2019 r. poz. 
506 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U z 2018 r.   poz. 1508 z późn. zm.) 
uchwala się, conastępuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi   
opiekuńcze z wyłączeniem    specjalistycznych    usług    opiekuńczych    sprawowanych    dla    osób 
z zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowe  warunki  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia z opłat, 
oraz tryb ich pobierania. 

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w zakresie tamokreślonym. 

§ 3. 1. Odpłatność  za  świadczone  usługi  opiekuńcze  ustala  się w zależności  od  dochodu  osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na  osobę rodzinie oraz ilości godzin sprawowanychusług. 

2.  Dochód, od którego obliczona jest wysokość odpłatności ustala się na podstawie kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocyspołecznej. 

3.  Koszt jednej godziny usług opiekuńczych oraz jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych  
świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu ustala się w wysokości 23,58 zł za usługi 
opiekuńcze oraz 80,18 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

4. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest procentowo zróżnicowana i kształtuje się według poniższych zasad: 

 Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla:Lp.  Procentowe zróżnicowanie dochodu 
Osób samotnie gospodarujących Osób w rodzinie

1.  do 250% kryterium dochodowego  nieodpłatnie  nieodpłatnie
2.  od 251% do 300% kryterium dochodowego  5  10
3.  od 301% do 350% kryterium dochodowego  10  20
4.  od 351% do 400% kryterium dochodowego  20  30
5.  od 401% do 450% kryterium dochodowego  30  50
6.  od 451% i powyżej kryterium dochodowego  50  100

5.  Podstawą obliczania miesięcznej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze jest karta pracy opiekuna. 

6.  Ostateczną wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, w decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu 
środowiskowego, sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lubrodziny. 

7.  W decyzji o przyznaniu usług Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu rozstrzyga 
o obowiązku zwrotu wydatków poniesionych przez Ośrodek za wykonane usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, wysokości odpłatności za jedną godzinę usług oraz tryb ustalania poboruopłaty.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby korzystającej z usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych lub na wniosek przedstawiciela ustawowego, Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Biesiekierzu może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności na czas określony, 
przede wszystkim ze względuna: 

1) konieczność korzystania z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług; 
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2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w DPS lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka 
rodziny w placówce opiekuńczo – wychowawczej, leczniczo – rehabilitacyjnej, opiekuńczo -leczniczej lub 
pielęgnacyjno–opiekuńczej; 

3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą; 

4) zdarzenielosowe; 

5) wysokie koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją, które w znacznym stopniu obciążają budżet 
gospodarstwadomowego; 

6) przeprowadzoną   analizę   wydatków   świadczeniobiorcy   uwzględniającą  najpotrzebniejsze   potrzeby 
i uznanie, że nie jest ona w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej ztabeli.

§ 5. Nie podlegają odpłatności usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc, w którym 
nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy. 

§ 6. Odpłatność za usługi w wysokości określonej w decyzji należy uiścić na konto Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Biesiekierzu w terminie określonym w decyzji. 

§ 7. 1. Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela 
ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

2.  W przypadkach uzasadnionych interesem świadczeniobiorcy pomoc może być udzielona z urzędu.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXIX/305/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z 5 lutego 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, 
a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 20, poz.391). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1-go dnia miesiąca następującego po dniu wejścia 
w życie uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Biesiekierzu 

Anna Bejnarowicz
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