
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/506/2017 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 21 marca 2017 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 

Rada Miejska 

postanawia 

§ 1. Ustalić 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, 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/1134/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 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 opłat, jak również trybu ich pobierania oraz uchwała Nr LIX/1860/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 13 czerwca 2006 r., a także uchwała Nr LXIV/2087/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 

24 października 2006 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.    

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Ryszard Batycki 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 1930



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/506/2017 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 21 marca 2017 r. 

 

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 

§ 1.  Zakres i wymiar usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce 

ich świadczenia ustala się w oparciu o: 

1) ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej, w tym ocenę potrzeb świadczeniobiorcy; 

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę. 

§ 2. 1. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 3% kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej po zaokrągleniu kwoty do pełnej złotówki. 

2. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 

3%  kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej po zaokrągleniu kwoty do pełnej złotówki. 

§ 3. 1. Świadczeniobiorca korzystający z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

ponosi odpłatność w zależności od osiąganego dochodu, w wysokości określonej według poniższej tabeli: 

Wysokość dochodu w procentach 

wg kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od kosztu 1 godziny 

usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej 

osoba samotnie gospodarująca osoba w rodzinie 

powyżej 100% - 150% nieodpłatnie 5% 

powyżej 150% - 175% 5% 10% 

powyżej 175% - 200% 7% 15% 

powyżej 200% - 250% 10% 20% 

powyżej 250% - 275% 15% 25% 

powyżej 275% - 300% 20% 40% 

powyżej 300% - 350% 40% 70% 

powyżej 350% - 400% 70% 80% 

powyżej 400% 100% 100% 

2. Kwotę miesięcznej odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 

stanowi iloczyn godzin usług świadczonych w danym miesiącu, kosztu jednej godziny usług określonego 

w § 2 ust. 1 lub ust. 2 oraz wskaźnika odpłatności określonego w tabeli. 

§ 4. 1. Świadczeniobiorca może ubiegać się o częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za 

realizowane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na: 

1) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża prawidłowej 

egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie; 
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2) konieczność świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u więcej niż 

jednego świadczeniobiorcy w tym samym gospodarstwie domowym; 

3) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża 

egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych 

z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem 

lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu 

dowodami zakupu; 

4) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 

wsparcia lub innej placówce, po udokumentowaniu dowodem wpłaty. 

2. Świadczeniobiorca może ubiegać się o całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności za realizowane 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na: 

1) wystąpienie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej powodującego straty materialne, które zostaną 

udokumentowane; 

2) realizację usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektów lub 

programów współfinansowanych ze środków unijnych. 

§ 5.  Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca może wnieść 

do kasy lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w terminie 

od 15 do 25 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi zostały wykonane. 
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