
UCHWAŁA NR XII/1/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta 
Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1. 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb 
ich pobierania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są decyzją administracyjną 
Dyrektora MOPS w Bieruniu bądź innej osoby upoważnionej przez Burmistrza Miasta określającą 
w szczególności: zakres, okres, wymiar, miejsce świadczenia, koszt godziny usługi oraz wysokość odpłatności 
ze strony świadczeniobiorcy.

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania w dni 
powszednie. W uzasadnionych przypadkach mogą być świadczone w inne dni niż dni powszednie. 
W szczególności dotyczy to osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze zwłaszcza 
ze względu na stan zdrowia.

5. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą opłatę 
w zależności od posiadanego dochodu na osobę.

6. Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 18 złotych.

7. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 35 złotych.

8. Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 
samotnie gospodarujących i osób w rodzinie (w gospodarstwach wieloosobowych) zawiera poniższa tabela:
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Kryterium dochodowe (% kryterium 
dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

Wysokość odpłatności za 1 godz. usług opiekuńczych i 1 
godz. specjalistycznych usług opiekuńczych liczona od ilości 

godzin przepracowanych w miesiącu
(% kosztu usługi)

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
Powyżej 100% - 250% 40% 60%
Powyżej 250% - 400% 60% 80%

Powyżej 400% 100% 100%

§ 2. 1. Z ponoszenia opłaty w całości mogą być zwolnione osoby, które spełniają jedno z poniższych 
kryteriów:

1) Są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji;

2) Ukończyły 90 rok życia;

3) Ponoszą wydatki na leki, leczenie i rehabilitację przewyższające 50% ich dochodu;

4) Zwrot stanowiłby nadmierne obciążenie dla rodziny lub niweczyłby skutki udzielonej pomocy.

2. Z ponoszenia opłaty w połowie – ustalonej na podstawie § 1 – wysokości zwolnione są osoby, które 
spełniają jedno z poniższych kryteriów:

1) Korzystają z usług opiekuńczych w wymiarze przekraczającym średnio 3 godziny dziennie;

2) Ponoszą wydatki na leki, leczenie i rehabilitację przewyższające 50% ich dochodu.

§ 3. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się bezpośrednio na konto 
bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu wskazane w decyzji, nie później niż w terminie 
14 dni po upływie miesiąca, w którym usługi były świadczone.

2. Jeżeli dzień, o którym mowa w pkt 1 jest dniem wolnym od pracy odpłatność należy wnieść do 
pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/1/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.05.2004 r. w sprawie zakresu 
usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
w dniu 01.01.2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Nyga
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Załącznik do uchwały Nr XII/1/2019

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 października 2019 r.

Do zakresu usług opiekuńczych należy:

1. Opieka higieniczno-sanitarna 

a) mycie i kąpiel,

b) zmiana bielizny osobistej,

c) układanie chorego w łóżku,

d) pomoc przy załatwieniu potrzeb fizjologicznych,

e) zapobieganie powstaniu odleżyn i odparzeń,

f) przesłanie łóżka.

2. Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności:

a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,

b) przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety osoby podlegającej opiece,

c) zakupy artykułów spożywczych i innych, potrzebnych w gospodarstwie domowych,

d) pomoc przy spożywaniu posiłków,

e) pranie bielizny osobistej i pościelowej,

f) załatwieniu spraw urzędowych.

3. Pomoc w podtrzymaniu psychofizycznej kondycji osoby objętej opieką, w tym:

a) podtrzymanie indywidualnych zainteresowań,

b) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich,

c) organizowanie spacerów,

d) czytanie.
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