
 

 

UCHWAŁA NR L/454/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 20 kwietnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad 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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 poz. 1769) Rada Miejska w Kietrzu 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 szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat, jak również trybu ich 

pobierania, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII/133/2004 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczególnych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich przyznawania. 

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

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kietrzu 

 

Damian Bosowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 1324



Załącznik  

do uchwały nr L/454/2018 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 20 kwietnia 2018 r. 

 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonymi  

w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o świadczenie usług oraz szczegółowe zasady częściowego  

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

§ 1.1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują: 

a) osobie samotnie gospodarującej, która z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn 

wymaga pomocy innych osób w prowadzeniu gospodarstwa domowego i zaspokajania codziennych 

potrzeb życiowych, a jest tego pozbawiona, 

b) osobie w rodzinie, spełniającej przesłani zawarte w pkt 1 lit. a „Szczegółowych warunków...”,  

w przypadku gdy członkowie rodziny wspólnie zamieszkujący nie są w stanie zapewnić jej pomocy  

z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub pracy zawodowej. 

2. Warunkiem przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych jest przedłożenie 

zaświadczenia lekarskiego o konieczności korzystania z tej formy wsparcia. 

3. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być również przyznana 

z urzędu. 

§ 2.1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu zamieszkania 

świadczeniobiorcy w dni robocze. Maksymalna ilość przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla 1 osoby nie może przekroczyć 8 godzin dziennie. 

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych obejmuje: 

a) utrzymanie czystości w mieszkaniu, 

b) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej świadczeniobiorcy, 

c) zakupy wraz z dostarczeniem ich do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, 

d) przygotowywanie posiłków, 

e) pranie i prasowanie odzieży i pościeli, 

f) załatwianie spraw urzędowych, 

g) zapewnienie możliwości kontaktów z otoczeniem, 

h) kontakt z lekarzem prowadzącym i służbami medycznymi, 

i) pomoc w ogrzewaniu mieszkania w sezonie grzewczym. 

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzeń lub niepełnosprawności i będą świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym 

w zakresie określonym przez lekarza prowadzącego. 

4. Szczegółowy zakres usług, ilość godzin, czas wykonywania tych usług i ich częstotliwość określa  

w porozumieniu ze świadczeniobiorcą i Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu 

pracownik socjalny. 

§ 3.1. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 8,50 zł brutto. 

2. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 15 zł brutto. 

3. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od kwoty 

dochodu na osobę samotnie gospodarującą i osobę w rodzinie. 
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4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 

których dochód na osobę lub na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego  

w ustawie o pomocy społecznej. 

5. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej ponoszą odpłatność za zrealizowane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wg poniższej 

tabeli. 

Dochód na osobę w samotną i osobę w rodzinie  

wg kryterium dochodowego ustalonego z godnie  
z ustawą o pomocy społecznej 

% odpłatności dla osoby samotnie gospodarującej % odpłatności dla osoby w rodzinie 

     do 100%      nieodpłatnie      nieodpłatnie 

     od 101% do 125%          10%          15% 

     od 126% do 150%          15%          25% 

     od 151% do 175%          25%          50% 

     od 176% do 200%          50%          75% 

      powyżej 200%         100%         100% 

6. Kryteria dochodowe podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 9 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 4.1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Kierownik Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w drodze decyzji administracyjnej przyznającej ww. usługi. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego 

zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności na czas określony, ze względu na: 

a) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) lub za więcej niż  

1 osobę korzystającą z usług w gospodarstwie domowym, 

b) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo –rehabilitacyjnej, 

c) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

d) zdarzenia losowego. 

3. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności lub o odmowie zwolnienia 

wydaje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu 

4. Opłaty wnoszone za zrealizowane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się 

jako w wysokości stanowiącej iloczyn godzin faktycznie zrealizowanych usług w danym miesiącu, ceny za  

1 godzinę tych usług i wysokości odpłatności za przyznane usługi. 

5. Postawę do rozliczenia opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi 

miesięczna karta pracy opiekuna potwierdzająca ilość przepracowanych godzin, podpisana przez świadczeniobiorcę 

lub członka jej rodziny i zatwierdzona przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu. 

6. Opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są dokonywane przez 

świadczeniobiorcę lub jego opiekuna w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu lub przelewem 

na rachunek bankowy MOPS Kietrz – BS Racibórz O/Kietrz nr 49 8475 1016 2002 0000 2815 0001 w terminie 

do 5 dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano usługę. 
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