
UCHWAŁA NR XXVI/194/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 24 czerwca 2020 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 17 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska w Byczynie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala 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 
od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

§ 2. 1.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zwane dalej "usługami"), 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
świadczone są na terenie gminy Byczyna przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie w dni 
robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie może 
podjąć decyzję o zmianie godzin określonych w ust. 1. 

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby 
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby 
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane także 
z urzędu po otrzymaniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie informacji o osobie, która 
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona lub rodzina, a także wspólnie zamieszkujący 
małżonek, zstępni, wstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

5. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana 
jest osobom wymienionym w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) 

6. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów 
z otoczeniem. 

7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

§ 3. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatność 
oraz miejsce ich świadczenia ustala się w decyzji administracyjnej w oparciu o: 

1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność przyznania usług, 

2) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie 
wywiadu środowiskowego, 

3) dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy, 

4) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę, 

5) możliwości kadrowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie świadczących 
usługi. 

Id: F3E82133-9482-4ED1-A7C3-4BF07F7767B0. Podpisany Strona 1



§ 4. 1.  Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
ustala się w zależności od osiągniętego dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie 
w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 
lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.). 

2. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze: 

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

Dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie 

osoby samotnie 
gospodarującej 

  (art. 8 ust. 1 pkt 1) 

osoby w rodzinie 
(art. 8 ust. 1 pkt 2) 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
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 100% do 150% 60% 70% 
powyżej 500% 100% 100% 

§ 5. 1.  Określa się godzinową stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 25,00 zł. 

2. Określa się godzinową stawkę odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w wysokości 30,00 zł. 

3. Pozostałe koszty związane z realizacją usług pokrywane są z budżetu gminy Byczyna oraz 
pozyskanych środków zewnętrznych. 

4. Odpłatność za usługi stanowi iloczyn liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu 
i kosztów usług za 1 godzinę zegarową, o których mowa w ust. 1 lub 2 z zastosowaniem  
wskaźnika odpłatności, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

5. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca dokonuje 
na podstawie comiesięcznego rozliczenia w oparciu o decyzję przyznającą usługi oraz ewidencję 
czasu pracy prowadzoną przez pracownika świadczącego usługi i podpisaną przez 
świadczeniobiorcę. 

6. Opłatę, o której mowa w ust. 4 należy uiszczać na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Byczynie wskazanym w decyzji administracyjnej w terminie do 15-go dnia każdego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi. 

§ 6. 1.  Osoba ponosząca odpłatność za usługi może zostać zwolniona częściowo lub 
całkowicie z odpłatności na czas określony, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy w przypadku: 

1) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług, 

2) konieczności korzystania z usług przez więcej niż jedną osobę w rodzinie, 

3) wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową osoby uprawnionej 
do usług, 

4) wysokich kosztów leczenia związanych z długotrwałą chorobą, wymagających m.in. zakupu 
leków, środków opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalistycznej diety, 

5) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny przebywającego w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej, 

6) ukończenia 90 roku życia, 

7) jeżeli osoba wymagająca pomocy w formie usług nie wyraża zgody na ich przyjęcie 
w związku z obowiązkiem uiszczenia odpłatności, a brak pomocy w tej formie może realnie 
spowodować zagrożenie zdrowia lub życia tej osoby. 

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Byczynie na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego 
wywiadu środowiskowego. 
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§ 7. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi w przypadku śmierci osoby 
samotnej korzystającej z usług, nieposiadającej zstępnych i wstępnych. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 9. Traci moc: 

1) Uchwała  Nr XXXI/248/13 Rady Miejskiej w Byczynie dnia 28 lutego 2013 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, 

2) Uchwała Nr XX/136/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
zmiany uchwały 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 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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