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UCHWAŁA NR XXIX/305/2014
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz.182 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się 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 trybu ich pobierania na
terenie gminy Bytom Odrzański.
2. Usługi określone w ust. 1 organizuje i realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być realizowane nieodpłatnie lub za
odpłatnością.
2. Osobom, których dochód jest niższy niż określony w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej usługi
świadczone są nieodpłatnie.
3. Wysokość opłat uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby wymagającej tej formy pomocy lub
posiadanego dochodu na osobę w rodzinie na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wartość 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,19% minimalnego
wynagrodzenia za pracę ogłoszonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów.
§ 4. Wartość 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 3% minimalnego
wynagrodzenia za pracę ogłoszonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów.
§ 5. Odpłatność za świadczone usługi należy regulować w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytomiu
Odrzańskim do dnia 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi.
§ 6. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego
istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z ustalonej odpłatności, w sytuacji:
1) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny przebywającego placówce opiekuńczo-wychowawczej,
pielęgnacyjno-opiekuńczej, opiekuńczo-leczniczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej
lub rodzinie zastępczej po przedstawieniu dowodu wpłaty,
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2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest
obłożnie chora,
3) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie stanowiących ponad 40% dochodu netto
określonego w ustawie o pomocy społecznej osoby lub rodziny korzystającej z usług,
4) udokumentowanego zdarzenia losowego.
§ 7. Zwolnienie, o którym mowa w §6 nie może być dłuższe niż 6 miesięcy w roku.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XII/92/04 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 9 lipca 2004 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Chmielewski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/305/2014
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 7 listopada 2014 r.
Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
/Dz. U. z 2013r. poz.182 ze zm./
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Wysokość odpłatności obliczona w %
od kosztu usługi za 1 godzinę dla:
osoby samotnie gospodarującej
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