
  

UCHWAŁA NR XII/132/2020 

RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczei 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączenie 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. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1507 t.j.),uchwala się co następuje 

§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. 

§ 2. Tracą moc Uchwały:  

1. Nr XI/118/2020 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 17 marca 2020 roku 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 (Dz. U. Woj. Pod. z 2020 r. poz. 1611) 

2. Nr III/21/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku 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 (Dz. U. Woj. Pod. z 2011 r. poz. 345). 

§ 3.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Kukliński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 maja 2020 r.

Poz. 2589



Załącznik do uchwały Nr XII/132/2020 

Rady Gminy Bargłów Kościelny 

z dnia 27 maja 2020 r. 

§ 1. Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają: 

1. usługi opiekuńcze - obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów 

z otoczeniem; 

2. specjalistyczne usługi opiekuńcze - są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem; 

3. ustawa - ustawa z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 t.j.); 

4. świadczeniobiorca - osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych; 

5. kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe 

na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

6. opłata - kwota odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o „specjalistycznych usługach opiekuńczych” rozumieć  

przez to należy specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 3. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje: 

1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób 

a jest jej pozbawiona, 

2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 

wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą,  

lub z urzędu. 

§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania 

przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie. 

§ 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy są wykonywane 

wyłącznie na jego rzecz. 

§ 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznane oraz świadczone w miejscu 

zamieszkania świadczeniobiorcy - na terenie Gminy Bargłów Kościelny, w wymiarze nie wyższym niż 

8 godzin dziennie, w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 18:00. Jeśli wymaga tego sytuacja, dopuszcza się 

możliwość wyjazdu ze świadczeniobiorcą w celu załatwienia spraw urzędowych bądź wizyt u lekarza. 

§ 8. Zakres usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich 

świadczenia ustala się w oparciu o: 

1. ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb świadczeniobiorcy, przeprowadzoną na podstawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego, 

2. ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez inne osoby, w tym rodzinę, a także wspólnie 

niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych, 

3. dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną świadczeniobiorcy, w tym opinię lekarza w formie 

zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji. 

§ 9. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć). 

§ 10. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 28,00 zł (słownie: 

dwadzieścia osiem ). 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2589



§ 11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nieodpłatnie przyznaje się osobom samotnym 

lub osobom w rodzinie, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 ustawy. 

§ 12. Osoba samotna lub osoba w rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy, zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp. 

Wysokość dochodu 

świadczeniobiorcy w stosunku 

do kryterium dochodowego 

określonego  

w art. 8 ust. 1 ustawy 

Wysokość opłaty za usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, liczona  

od ceny za 1 godzinę usług -  

dla osoby samotnej 

Wysokość opłaty za usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, liczona  

od ceny za 1 godzinę usług -  

dla osoby w rodzinie 

1. do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

2. Powyżej 100% do 150% 6% 8% 

3. Powyżej 150% do 200% 12% 16% 

4. Powyżej 200% do 250% 20% 24% 

5. Powyżej 250% do 300% 24% 32% 

6. Powyżej 300% do 350% 32% 40% 

7. Powyżej 350% do 400% 48% 64% 

8. Powyżej 400% 100% 100% 

§ 13. Opłatę za świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się  

za okres miesiąca kalendarzowego. 

§ 14. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn: kosztu opłaty, 

o którym mowa w § 12 oraz liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu. 

§ 15. Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca będzie dokonywał 

na podstawie rozliczenia wystawianego co miesiąc przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie 

Kościelnym, w oparciu o decyzję przyznającą usługi oraz o ewidencję czasu pracy osoby świadczącej usługi, 

która stanowi podstawę do wyliczenia zrealizowanych godzin usług w środowisku. 

§ 16. Opłatę, o której mowa w § 14 należy uiszczać na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bargłowie Kościelnym wskazany w decyzji administracyjnej przyznającej usługi, w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych po wykonaniu usługi w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej. 

§ 17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek świadczeniobiorcy, przedstawiciela 

ustawowego, członka rodziny lub pracownika socjalnego można częściowo lub całkowicie zwolnić 

świadczeniobiorcę z ponoszenia opłat za korzystanie z usług na czas określony łącznie do 6 miesięcy w danym 

roku kalendarzowym, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących sytuacji: 

1. wystąpienie zdarzenia losowego, 

2. konieczność poniesienia przez świadczeniobiorcę wysokich kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

konieczność długotrwałego korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych i opiekuńczych, 

3. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, 

placówce rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej, wychowawczej, po przedstawieniu dowodu wpłaty, 

4. konieczność korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych, 

5. korzystanie z usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie wspólnie zamieszkującej, 

6. ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji 

świadczeniobiorcy, związanych z potrzebami mieszkaniowymi lub z procesem leczenia, w tym z koniecznością 

rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, stosowaniu określonej diety,  

po przedstawieniu dowodów zakupu lub opłat. 
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7. konieczność zapewnienia świadczeniobiorcy usług w wysokim wymiarze godzin, powodując,  

iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy, 

8. ponoszenie udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy dodatkowej 

opieki, 

9. posiadanie przez rodzinę dwójki lub więcej małoletnich dzieci, będących na utrzymaniu rodziny. 

§ 18. Dopuszcza się możliwość ponownego częściowego lub całkowitego zwolnienia od ww. opłaty, jeżeli 

w pozostałych 6 miesiącach roku kalendarzowego, w których świadczeniobiorca zobowiązany jest  

do ponoszenia opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze (a nie może skorzystać już 

z uprawnień, o których mowa w § 17), wystąpi zdarzenie losowe powodujące poważne straty bądź stan zdrowia 

świadczeniobiorcy ulegnie pogorszeniu. Okres zwolnienia od ww. opłaty ustala się w tej sytuacji 

indywidualnie. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art 50 ust 6 ustawy o pomocy społecznej, Rada Gminy określa szczegółowe warunki przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Poprzednia obowiązująca uchwała nie była 

dosstosowana do obowiązującego stanu prawnego. 
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