
UCHWAŁA NR XXXI/203/13
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym 
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 50 ust. 
6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Rada Miasta Bielsk 
Podlaski uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
przyznaje się w celu zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, zapewnienia opieki higienicznej, 
zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. 

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się 
osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 
osób, a są jej pozbawione. 

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, 
które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 
wstępni, zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 2% kwoty najniższej 
emerytury, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 
2,5% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Monitorze Polskim. 

3. Usługobiorca nie ponosi odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) zwanej 
dalej ustawą. 

4. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze: 

1) dla osób samotnie gospodarujących: 

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % wynosi:

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do 
kosztu usługi wyrażona w %

powyżej 100 - 150 4
powyżej 150 - 180 8
powyżej 180 - 200 10
powyżej 200 - 230 12
powyżej 230 - 250 20
powyżej 250 - 280 30
powyżej 280 - 300 40
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powyżej 300 - 320 50
powyżej 320 - 350 70
powyżej 350 - 400 80
powyżej 400 - 450 90

powyżej 450 100

2) dla osób zamieszkałych w rodzinach: 

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % wynosi:

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do 
kosztu usługi wyrażona w %

powyżej 100 - 150 5
powyżej 150 - 180 8
powyżej 180 - 200 10
powyżej 200 - 230 15
powyżej 230 - 250 20
powyżej 250 - 280 30
powyżej 280 - 300 50
powyżej 300 - 320 60
powyżej 320 - 350 70
powyżej 350 - 400 80

powyżej 400 100

§ 3. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze może być obniżona 
przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim na wniosek 
usługobiorcy lub pracownika socjalnego, jeżeli: 

1) usługobiorca poniósł wydatki związane z chorobą członków rodziny lub śmiercią w rodzinie; 

2) usługobiorca poniósł straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych wypadków 
losowych; 

3) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności.

2. Okres, za jaki odpłatność może być obniżona, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu 
roku kalendarzowego.

§ 4. Usługobiorca może być zwolniony przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bielsku Podlaskim od ponoszenia opłat za usługi, w szczególności jeżeli: 

1) poniesie znaczne wydatki związane z chorobą członków rodziny lub śmiercią w rodzinie; 

2) poniesie znaczne straty materialne w wyniku zdarzenia losowego; 

3) wystąpią inne szczególne okoliczności uzasadniające zwolnienie.

§ 5. Należność za świadczone usługi usługobiorca opłaca gotówką lub przelewem bezpośrednio na 
rzecz podmiotu świadczącego usługi w terminie określonym w decyzji. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIV/123/04 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 99, poz. 1427, z 2012 r. poz. 910) oraz Uchwała Nr 
XXVIII/192/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Henryk Leszczyński
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