
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/412/2021 

RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia 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 (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1372) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 

ze zmianami) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa 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 trybu 

ich pobierania. 

§ 2. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest uzależniona  

od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub przypadającego na osobę w rodzinie.  

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby 

samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie wymagającej przyznania usług opiekuńczych  

lub specjalistycznych usług opiekuńczych nie przekracza 130% kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 

Lp. Dochód wg kryterium 

dochodowego określonego  

w art. 8 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % liczona od kosztów 1 godziny usług dla: 

Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie 

1. do 130% % Bezpłatnie Bezpłatnie 

2. powyżej 130% do 160% 5% 10% 

3. powyżej 160% do 190% 10% 15% 

4. powyżej 190% do 220% 15% 20% 

5. powyżej 220% do 250% 20% 25% 

6. powyżej 250% do 300% 30% 40% 

7. powyżej 300% do 350% 40% 50% 

8. Powyżej 350% do 400% 50% 60% 

9. Powyżej 400% do 450% 60% 70% 

10. Powyżej 450 % 100% 100% 
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§ 3. Koszt jednej godziny za usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 26 zł, a cena jednej godziny  

za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 35 zł. 

§ 4. 1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w danym miesiącu stanowi iloczyn kosztu 1 godziny 

usług, o którym mowa w § 3, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w § 2 ust. 2 

oraz liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu. 

2. Należność za świadczone usługi opiekuńcze usługobiorca wpłaca na rachunek bankowy Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w terminie do 15 każdego miesiąca. 

§ 5. Osoba zobowiązana może być zwolniona częściowo lub całkowicie z obowiązku ponoszenia opłat  

za świadczone usługi na czas określony, w przypadkach: 

1) zdarzenia losowego, 

2) gdy wydatki na leczenie podopiecznego przekraczają 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na 

osobę w rodzinie, 

3) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia 

i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-

leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej, 

4) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, 

5) jeżeli osoba wymagająca pomocy w formie usług nie wyraża zgody na ich przyjęcie w związku 

z obowiązkiem uiszczenia odpłatności, a nie udzielenie pomocy może realnie spowodować zagrożenie 

zdrowia lub życia tej osoby. 

§ 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, które 

ukończyły 90 rok życia przy spełnieniu niżej wymienionych kryteriów: 

1) posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, 

2) posiadanie dochodu nie przekraczającego 500 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XV/137/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia 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 z opłat, 

jak również trybu ich pobierania. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Artur Pokora 
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