
UCHWAŁA NR XXIV/250/2016
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 31 maja 2016 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych, oraz szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które 
z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób lub dla 
osób w rodzinie, w przypadku gdy rodzina, z bardzo ważnych powodów, nie może takiej pomocy zapewnić.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego, zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego istnienie 
choroby powodującej potrzebę pomocy innych osób.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania 
podopiecznego w dni robocze.

4. Usługi opiekuńcze przyznawane są w wymiarze tygodniowym. Minimalny tygodniowy wymiar 
godzin usług opiekuńczych wynosi 2 godziny, a maksymalny tygodniowy wymiar godzin wynosi 20 godzin.

5. W indywidualnych przypadkach, w których istnieje uzasadniona potrzeba zwiększenia maksymalnego 
wymiaru godzin usług opiekuńczych decyzję podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz okres ich 
świadczenia uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej, ustalonej przez 
pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków 
finansowych w budżecie OPS na ten cel i możliwości zabezpieczenia usług przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

§ 4. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej 
przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby - za zgodą osoby zainteresowanej oraz z urzędu, w drodze 
decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie lekarskie o rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;

2) inne dokumenty określające stan zdrowia;

3) dokumenty potwierdzające dochody osoby zainteresowanej.

§ 5. 1. Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się za 
odpłatnością.

2. Odpłatność za świadczone usługi wnoszona jest przez osobę korzystającą z usług –
w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny na zasadach określonych 
w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a których dochód 
jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej są całkowicie 
zwolnione od opłat za te usługi.

4. Osobom, które ukończyły 100 lat życia, usługi świadczone są bezpłatnie.
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§ 6. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika 
socjalnego osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona 
z ponoszenia opłat.

2. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku:

1) gdy odpłatność za usługi stanowić będzie nadmierne obciążenie budżetu domowego dla osoby 
korzystającej z usług;

2) gdy odpłatność za usługi niweczyłoby skutki udzielonej pomocy;

3) istnienie bardzo trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej chorego.

3. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku:

1) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej 
placówce;

2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co 
najmniej jedna jest obłożnie chora;

3) poniesienia strat w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.

4. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności podejmuje Kierownik Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie na podstawie wywiadu środowiskowego 
przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§ 6. Nie podlegają zwrotowi wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za 
miesiąc, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.

§ 7. Koszt 1 godziny usług:

1) świadczonych w ramach usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 1,5% najniższej emerytury 
ogłoszonej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, w zaokrągleniu do dziesięciu 
groszy w górę;

2) świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2,0% 
najniższej emerytury ogłoszonej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, 
w zaokrągleniu do dziesięciu groszy w górę.

§ 8. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez 
osoby zobowiązane, raz w miesiącu bezpośrednio na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do dnia 15-tego każdego miesiąca po wykonaniu usług.

2. W przypadku braku zapłaty należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji oraz zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o pomocy społecznej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXII/264/2005 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 
2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również tryb ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 42, poz. 950).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1240, 1310, 
1359, 1607, 1616, 1830 i 1893
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/250/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 maja 2016 r.

Tabela
odpłatności za usługi opiekuńcze

dla osób samotnie gospodarujących i zamieszkujących w rodzinie.

Dochód w % stosunku do
kryterium dochodowego osoby

lub rodziny zgodnie z art. 8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności
w % dla osoby

samotnie gospodarującej

Wysokość odpłatności
w % dla osoby w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie

od 100% do 125% 5% 15%

od 125% do 150% 10% 20%

od 150% do 200% 15% 25%

od 200% do 250% 25% 35%

od 250% do 300% 35% 50%

od 300% do 350% 45% 65%

od 350% do 400% 60% 85%

Powyżej 400% 100% 100%
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