
UCHWAŁA NR XXIX/228/12
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich 

pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 
r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Usługi przysługują osobie samotnej i samotnie gospodarującej, która nie jest w stanie samodzielnie 
zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę 
całodobowej opieki. 

2. Usługi mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie możetakiej 
pomocy zaspokoić. 

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane ,,usługami" dostosowane są do potrzeb osoby 
wynikających z wieku, niepełnosprawności , choroby lub innych przyczyn. 

4. Usługi opiekuńcze dla osoby, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2, przysługują w miejscu jej zamieszkania. 

5. Podstawowym celem pomocy w formie usług jest w szczególności utrzymanie jak najdłużej osoby w jej 
nateuralnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji. 

6. Usługi dla osób, o których mowa w § 1 ust. 1-2 nie dotyczą specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 2. 1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej 
osoby, za zgodą osoby zainteresowanej. 

2. Wniosek, o których mowa w § 2 ust. 1 skłąda się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie. 

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznake Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Byczynie w drodze decyzji, których ustala ilość godzin świadczonych usług, odpłatność za te usługi i sposób ich 
realizacji. 

§ 3. Zakres i okres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się 
w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy. W przypadku osoby chorej koniecznym jest 
stwierdzenia lekarza, że osoba ze względu na stan zdrowia wymaga opieki innej osoby. 

§ 4. 1. Za świadczone usługi opiekuńcze ponoszona jest odpłatność. 

2. Do wnoszenia opłaty za usługi obowiązana jest osoba, której decyzją Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
przyznał to świadczenie lub jej przedstawiciel ustawowy. 

3. Określa się godzinową stawkę za usługi opiekuńcze i specjaliostyczne usługi opiekuńcze w wysokości 13 zł. 

4. Odpłatność za 1 godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ponoszonej przez 
podopiecznego uzależniony jest od posiadanego dochodu w stosounku do aktualnie obowiazujacego kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego osoby w rodzienie, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na zasadach przedstawionych poniżej: 

 
Dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny 
usługi za 1 godzinę dla: 

 Osoby samotne Pozostałe 
osoby 

Do 100% Nieodpłatnie Nieodpłat
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nie 
Powyżej 100% do 150% 5% 10% 
Powyżej 150% do 200% 10% 30% 
Powyżej 200% do 300% 20% 40% 
Powyżej 300% do 400% 40% 50% 
Powyżej 400% do 500% 60% 70% 
Powyżej 500% 100% 100% 

§ 5. 1. 1 Osobaponosąca odpłatność za usługi może na jej wniosek, przedstawiciela ustawowego lub 
pracownika socjalnego zwolniona częściowo lub całkowice z odpłatności za czas określony nie dłuższy niż sześć 
mięsięcy ze względu na: 

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług, 

2) konieczność korzstania z usług przez więcej niż jedną osobę w rodzienie, 

3) zdarzenie losowe, 

4) wysokie koszty leczenia, 

5) konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostkach pomocy społecznej. 

2. Decyzję o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia wydaje Dyrektor Osrodka Pomocy Społecznej. 

§ 6. Opłata za usługi wnoszona jest do 5 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę 
zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego bezpośrednio na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Byzcynie. 
Podstawą do wnoszenia opłat za usługi jest miesięczne rozliczenie wykonanych usług. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVI/233/05 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 
jak również trybu ich pobierania. 

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

 

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej w Byczynie 

Grzegorz Kapica
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