
 

 

UCHWAŁA NR LI/460/2022 

RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 14 stycznia 2022 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095  

z późń. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala się co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się z uwzględnieniem indywidualnej 

sytuacji osoby wymagającej takiej pomocy, w szczególności: 

1) sytuacji zdrowotnej świadczeniobiorcy (w tym opinii lekarza o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach  

do specjalistycznych usług opiekuńczych), 

2) wieku i sprawności psychofizycznej świadczeniobiorcy, 

3) możliwości zapewnienia pomocy i opieki ze strony rodziny, 

4) sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy. 

§ 2.  

Lp. Kryterium dochodowe określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy 

społecznej 

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny usługi za  jedną godzinę 

liczoną od pełnego kosztu usługi 

Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie 

1 Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

2 Powyżej 100,00% - 125,00% 5,00% 15,00% 

3 Powyżej 125,00% - 150,00% 10,00% 25,00% 

4 Powyżej 150,00% - 170,00% 15,00% 30,00% 

5 Powyżej 170,00% - 195,00% 20,00% 40,00% 

6 Powyżej 195,00% - 220,00% 25,00% 50,00% 

7 Powyżej 220,00% - 245,00% 30,00% 65,00% 

8 Powyżej 245,00% - 270,00% 40,00% 80,00% 

9 Powyżej 270,00% - 295,00% 50,00% 90,00% 

10 Powyżej 295,00% - 320,00% 60,00% 100,00% 
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11 Powyżej 320,00% - 345,00% 70,00% 100,00% 

12 Powyżej 345,00% - 370,00% 80,00% 100,00% 

13 Powyżej 370,0% 100,00% 100,00% 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie niezależnie od dochodu osobom, które ukończyły 90 lat 

w wymiarze do 20 godzin miesięcznie. 

2. W sytuacji, kiedy we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje więcej niż jedna osoba w wieku, 

powyżej 90 roku życia, nieodpłatne usługi opiekuńcze przysługują w łącznym wymiarze do 20 godzin 

miesięcznie. 

§ 4. Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 27,48 zł a specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 

27,48 zł. 

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze  

lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności,  

ze względu na: 

1) ponoszenie stałych, niezbędnych wydatków na leczenie, artykułów sanitarnych, sprzętu rehabilitacyjnego 

niezbędnego dla funkcjonowania świadczeniobiorcy, po przedstawieniu dowodów poniesionych wydatków, 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia 

i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo – wychowawczych, leczniczo – rehabilitacyjnych i zakładach 

opiekuńczych po przedstawieniu dowodów poniesionych wydatków, 

3) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług – po przedstawieniu dowodów poniesionych wydatków, 

4) zdarzenie losowe. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się na czas określony. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLVII/429/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 listopada 2021 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. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ryszard Dźwiniel 
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