
Projekt
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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXII.211.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zasad przyznawania  usług opiekuńczych oraz odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r., 
poz. 930 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom 
uprawionym na mocy przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 2. 1.  Podstawę przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych stanowi:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę pomocy osób drugich ze względu na stan zdrowia osoby 
ubiegającej się o pomoc;

2) zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności w przypadku 
kwalifikowania do specjalistycznych usług opiekuńczych;

3) wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby 
wymagającej pomocy.

2. Ilość godzin i zakres usług ustalany jest w zależności od zidentyfikowanych przez pracownika socjalnego 
potrzeb chorego i możliwości zabezpieczenia ich przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 3. 1. Pełną odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych ustala się w wysokości  15 zł, a w przypadku  
specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości  20 zł.

2. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od posiadanego dochodu netto na osobę w rodzinie 
w odniesieniu do ustawowego kryterium dochodowego, odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub na osobę 
w rodzinie określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może stosować indywidualne, częściowe lub całkowite
zwolnienia z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi, ze względu na:

1) wymaganą zwiększoną ilość godzin związaną z pogorszeniem stanu zdrowia przy równocześnie występującej 
trudnej sytuacji materialnej;

2) ponoszenie wysokich kosztów związanych z zakupem leków, leczenia lub rehabilitacji;

3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej i wszelkiego typu 
placówkach leczniczo-rehabilitacyjnych;

4) straty poniesione w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.

§ 4. 1. Zakres usług, ilość godzin i wysokość odpłatności ustala w drodze decyzji administracyjnej Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 
do 10 dnia następnego miesiąca.

1) Zm. z 2015 r. poz. 1310, 1359 i 1616 oraz z 2016 r. poz. 753, 1583, 1948 i 2174.
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3. Sposób naliczania odpłatności za usługi reguluje tabela stawek odpłatności za usługi stanowiąca załącznik do 
niniejszej uchwały

§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr XX.249.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013r.  w sprawie zasad 
przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  i trybu ich pobierania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Białej.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem  01 maja 2017 r.
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Załącznik do Uchwały Nr XXII.    .2017

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 31 marca 2017 r.

Tabela stawek odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi
Dochód  na osobę w rodzinie %  
dochodu ustawowego na osobę 

samotnie gospodarującą lub w rodzinie 
zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej
Osoba samotnie 
gospodarująca Osoba w rodzinie

do 100 % całkowicie zwolniona całkowicie zwolniona
powyżej 100 - 150 % 5% 15%
powyżej 150 - 180 % 10% 25%
powyżej 180 - 220 % 20% 35%
powyżej 220 - 260 % 30% 45%
powyżej 260 - 300 % 40% 55%
powyżej 300 - 350 % 50% 70%
powyżej 350 – 400 % 60% 80%
powyżej 400 – 450 % 80% 100%
pow. 450 % pełna odpłatność pełna odpłatność
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Uzasadnienie

Dnia 22 lutego 2013r. na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej została podjęta przez Radę Miejską
uchwała Nr XX.249.2013 w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania.

Wymóg podjęcia uchwały w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania wynika z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Uchwała taka była podjęta w 2013r., jednak od tego czasu kilkakrotnie waloryzowane były emerytury i renty,
zmianie uległy również kryteria dochodowe z pomocy społecznej na podstawie których przyznawane są
świadczenia oraz wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ocenia się, że dotychczasowe stawki odpłatności za usługi są niskie i nieadekwatne do specyfiki świadczonej
pomocy.

Celowym jest więc podjęcie nowej uchwały regulującej zasady przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Sporządził: Sprawdził:

Inspektor działający z upoważnienia Kierownika OPS w Białej

Bogusława Mazur starszy pracownik socjalny

Teresa Suchodolska
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