
 

 

UCHWAŁA NR XV/102/2019 

RADY GMINY BESTWINA 

z dnia 16 grudnia 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  

od opłat i trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca  

2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.) 

Rada Gminy Bestwina 

uchwala: 

§ 1. Ustalić 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. 

§ 3. Traci moc Uchwała NR IV/27/2019 z dnia 23 stycznia 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 od opłat i trybu ich pobierania. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

mgr Jerzy Stanclik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2019 r.

Poz. 9077



Załącznik do uchwały Nr XV/102/2019 

Rady Gminy Bestwina 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

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 i trybu ich pobierania. 

§ 1. 1)  Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się osobie samotnej i osobie 

w rodzinie, po ustaleniu wystąpienia przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie o pomocy społecznej. 

2) Zakres i wymiar usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich 

świadczenia ustala się w oparciu o: 

a) ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej, w tym ocenę potrzeb świadczeniobiorcy; 

b) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę. 

§ 2. 1)  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. 

2) Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 26,00 zł. 

3) Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla świadczeniobiorcy 

uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub osobę 

samotną, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. 

4) Osoby, których dochód nie przekracza 80% najniższej emerytury ogłoszonej w formie komunikatu Prezesa 

ZUS w Monitorze Polskim, nie ponoszą odpłatności. 

5) Osoby o dochodach przekraczających wysokość, o której mowa w ust. 4, ponoszą odpłatność ustaloną 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Dochód na osobę ustalony 

% od kwoty najniższej 

emerytury 

 Wskaźnik odpłatności w złotych za 1 godzinę usług  

Osób samotnych Osób samotnie gospodarujących Osób w rodzinie 
do 80% 0,00 0,00  0,00 

powyżej 80% do 110% 2,60 3,90  5,20 

powyżej 110% do 130% 5,20  6,50  7,80 

powyżej 130% do 160% 7,80 9,10  10,40 

powyżej 160% do 190%  10,40 11,70 13,00 

powyżej 190% do 210% 13,00 14,30 15,60 

powyżej 210% do 230% 15,60 16,90 18,20 

powyżej 230% do 260% 18,40 19,50 20,80 

powyżej 260% do 290% 21,00 22,10 23,40 

powyżej 290% 26,00 26,00 26,00 

6) W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, odpłatność za jedną 

godzinę usług na drugą i dalsze osoby wynosi połowę ceny za godzinę naliczanej dla pierwszej osoby 

w rodzinie. 

7) Wysokość miesięcznej odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi 

iloczyn ceny jednej godziny usług ustalonej na podstawie Tabeli odpłatności oraz liczby godzin usług 

faktycznie wykonanych w danym miesiącu. 
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§ 3. 1.  Świadczeniobiorca może ubiegać się o częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za 

realizowane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na: 

1) konieczność świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u więcej niż 

jednego świadczeniobiorcy w tym samym gospodarstwie domowym; 

2) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża 

egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych 

z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem 

lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu 

dowodami zakupu; 

3) konieczności ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 

wsparcia lub innej placówce, po udokumentowaniu dowodami wpłaty. 

2. Świadczeniobiorca może ubiegać się o całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności za realizowane 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na: 

1) wystąpienie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej powodującej straty materialne, które zostaną 

udokumentowane. 

§ 4.  Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na 

rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie w terminie do 15-go dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym usługi były świadczone. 
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