
UCHWAŁA NR VI/52/2019
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: Określenia zakresu, kosztów i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z uwagi na wiek, niepełnosprawność 

i długotrwałą chorobę

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art.50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271) Rada 
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc polegającą na zaspakajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, w szczególności poprzez opiekę higieniczną, wykonywanie czynności 
pielęgnacyjnych zlecanych przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów 
z otoczeniem.

§ 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są usługami dostosowanymi do szczególnych 
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez 
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§ 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, realizując usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia, 
dostosowując je do indywidualnych potrzeb osób i możliwości jednostki.

§ 4. Ustala się koszt jednej godziny usług obowiązujący od 1 kwietnia 2019 roku:
a) dla usług opiekuńczych 14,00 zł;
b) dla usług specjalistycznych 19,00 zł.

§ 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określać będzie 
poniższa tabela.

Dochody określone zgodnie z kryteriami określonymi 
w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. 
zm.) wyrażone  w %

Osoby 
samotne

Osoby 
w rodzinie

Do 110 % 0% 0%
Powyżej 110% do 130% 3% 8%
Powyżej 130% do 140% 6% 16%
Powyżej 140% do 160% 11% 21%
Powyżej 160% do 180% 16% 31%
Powyżej 180% do 200% 22% 41%
Powyżej 200% do220% 27% 46%
Powyżej 220% do 240% 33% 56%
Powyżej 240% do 270% 38% 100%
Powyżej 270% do 300% 45% X
Powyżej 300% do 330% 70% X
Powyżej 330% 100% X
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§ 6. Całkowita odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
nie może przekraczać więcej niż 25% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 50% 
średniego dochodu na osobę w rodzinie.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach na wniosek osoby zainteresowanej lub 
pracownika socjalnego można odstąpić od żądania zwrotu należności do 50% tych należności 
na czas uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

§ 8. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze będą pobierane od świadczeniobiorców z dołu, w terminie do 20 każdego 
miesiąca po rozliczeniu godzin świadczonych usług za dany miesiąc.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/121/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku 
w sprawie określenia zakresu, kosztów i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z uwagi na wiek, niepełnosprawność 
i długotrwałą chorobę oraz uchwała Rady Miejskiej w Barcinie Nr XXXI/288/2009 z dnia 
30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/121/2004 w sprawie określania 
zakresu, kosztów i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
świadczone osobom z uwagi na wiek, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Wojtkowiak
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Uzasadnienie

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych należy do zadań
własnych Gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art., 17 ust. 1 pkt 11 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508, z późn.zm.).
Wskazana wyżej ustawa w art. 50 ust.6 określa, że Rada Gminy w drodze uchwały, określa
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 określa tryb ich pobierania. Podjęcie przedmiotowej
uchwały pozwoli dostosować obowiązujące koszty świadczenia usług do obowiązujących
aktualnych najniższych stawek wynagradzania za godzinę pracy.
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