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Projekt 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te 

usługi oraz trybu ich pobierania 

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

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690, 

poz. 1818 i poz. 2473) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa 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 na terenie Miasta Bełchatowa. 

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana 

jest przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie  na podstawie pisemnego 

wniosku świadczeniobiorcy, jego przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby lub z urzędu na wniosek np. 

pracownika socjalnego za zgodą osoby zainteresowanej. 

2. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w formie decyzji 

administracyjnej, poprzedzonej sporządzonym wywiadem środowiskowym. 

§ 3. Koszt jednej godziny usług ustala się następująco: 

1) w przypadku usług opiekuńczych w wysokości 150 % minimalnej stawki godzinowej, określonej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującej w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych. Koszt jednej 

godziny usług opiekuńczych ulega zmianie wraz ze zmianą minimalnej stawki godzinowej; 

2) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 170 % minimalnej stawki godzinowej, 

określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, obowiązującej w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych. Koszt 

jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ulega zmianie wraz ze zmianą minimalnej stawki 

godzinowej. 

§ 4. 1. Minimalny poziom dochodu usługobiorcy, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, 

odpowiada 150 % aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, 

o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby samotnie gospodarującej 

i osoby w rodzinie jest procentowo zróżnicowana i kształtuje się wg poniższych zasad: 

Dochód na osobę w relacji 

kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej w procentach 

Procentowy wskaźnik odpłatności 

ustalony od ceny jednej godziny 

usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osoby samotnie 

gospodarującej 

Procentowy wskaźnik odpłatności 

ustalony od ceny jednej godziny 

usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osoby w rodzinie 

    do 150 %  nieodpłatnie nieodpłatnie 

 powyżej 150% do 200 %   6%  8% 
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powyżej 200% do 250 %  14%  20% 

 powyżej 250% do 300 %  30%  35% 

powyżej 300% do 350 %  50%  75% 

powyżej 350% do 400%  80%  85% 

powyżej 400%  100%  100% 

 

§ 5. 1. Odpłatność miesięczna za usługi stanowi iloczyn kosztu godziny usługi, o którym mowa w               

§ 3 pkt 1 lub pkt 2, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz liczby 

godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca. 

2. Odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wnoszona 

jest w terminie do 20 - go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym usługa została 

wykonana, do kasy lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bełchatowie. 

§ 6. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, 

istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z ustalonej odpłatności, jeżeli: 

1) żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie (za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze) stanowiłoby dla osoby lub rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki 

udzielonej pomocy, biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe; 

2) niepełnosprawność lub długotrwała choroba powoduje znaczny wzrost kosztów utrzymania, w tym 

wydatków związanych z leczeniem udokumentowanym stosownym zaświadczeniem lekarskim; 

3) więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest obłożnie 

chora; 

4) istnieje konieczność zapewnienia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych w wysokim wymiarze powodującym, że odpłatność za usługi zagraża egzystencji osobie 

samotnie gospodarującej lub rodziny; 

5) istnieje konieczność ponoszenia dużych wydatków w stosunku do dochodów, w szczególności na koszty 

leczenia, zakup leków, środków opatrunkowych, rehabilitacji; 

6) udokumentowano zdarzenie losowe lub inne uzasadnione okoliczności; 

7) osoby zobowiązane wnoszą opłaty za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 

wsparcia lub innej placówce. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLIV/408/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich 

pobierania. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bełchatowie. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2020 r. 

                                          

                                                                                                                   Przewodniczący 

                                                                         Rady Miejskiej w Bełchatowie 

 

 

                                                                         Piotr Wysocki 


