
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/270/2016 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również tryb ich pobierania 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 930, zm. poz. 1583) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1058) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, a także innej osoby za zgoda osoby zainteresowanej. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania 

przesłanek do ich udzielenia. 

§ 3. Pierwszeństwo w przyznawaniu pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych przysługuje osobom samotnym oraz tym rodzinom, w których wszyscy członkowie wymagają 

pomocy z powodu niepełnosprawności, wynikającej z wieku lub choroby. 

§ 4. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsce ich 

wykonywania ustala się w oparciu o: 

1) dokumentację o stanie zdrowia potwierdzającą konieczność przyznania usług opiekuńczych; 

2) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego; 

3) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę. 

§ 5.1. Określa się godzinową stawkę usług opiekuńczych w wysokości 15,00 zł. 

2. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych określa się w wysokości 16,00 zł. 

§ 6.1. Świadczeniobiorca z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

ponosi odpłatność w wysokości zależnej od posiadanego dochodu. 

2. Przedział dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, ustalony jest w relacji do aktualnie 

obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej i określony jest w załącznikach nr 1 i nr 2  

do uchwały. 

§ 7.1. W uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na swój wniosek, lub na wniosek 

pracownika socjalnego, zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, 

zwłaszcza ze względu na: 
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1) udokumentowany fakt ponoszenia znacznych miesięcznych wydatków na leki, środki higieniczne lub 

opłaty za leczenie; 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 

wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczych; 

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych; 

4) gdy korzysta co najmniej z dwóch rodzajów usług; 

5) zdarzenie losowe; 

6) inne uzasadnione przyczyna. 

2. Decyzje w sprawie zwolnień podejmuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 8. Za wykonane usługi odpłatność wnoszona będzie na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie  

do dnia 15 każdego miesiąca po miesiącu, w którym były świadczone usługi, na podstawie wystawionej 

faktury, z wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie odpłatność musi zostać wniesiona do przedostatniego dnia 

roboczego grudnia. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 10. Traci moc uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 roku 

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Waldemar Włodek 
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Załącznik nr 1 

 do uchwały nr XXVII/270/2016 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 

KOSZT 1 GODZINY USŁUG OPIEKUŃCZYCH - 15,00 ZŁ 

Kryterium dochodowe określone 

 w ustawie o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych 

 osoby  

samotnie gospodarujące 

osoby  

wspólnie gospodarujące w rodzinie 

% % zł % zł 

do 100 bezpłatnie bezpłatnie 

Powyżej 100 do 150 5% - 0,75 15% - 2,25 

Powyżej 150 do 200 10% - 1,50 20% - 3,00 

Powyżej 200 do 240 15% - 2,25 30% - 4,50 

Powyżej 240 do 280 20% - 3,00 40% - 6,00 

Powyżej 280 do 320 30% - 4,50 50% - 7,50 

Powyżej 320 do 380 50% - 7,50 60% - 9,00 

Powyżej 380 do 440 70% - 10,50 80% - 12,00 

Powyżej 440 100% - 15,00 100% - 15,00 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XXVII/270/2016 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

KOSZT 1 GODZINY SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH - 16,00 ZŁ 

Kryterium dochodowe określone  

w ustawie o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług 

 osoby  

samotnie gospodarujące 

osoby  

wspólnie gospodarujące w rodzinie 

% % zł % zł 

do 100 bezpłatnie bezpłatnie 

Powyżej 100 do 150 5% - 0,80 15% - 2,40 

Powyżej 150 do 200 10% - 1,60 20% - 3,20 

Powyżej 200 do 240 15% - 2,40 30% - 4,80 

Powyżej 240 do 280 20% - 3,20 40% - 6,40 

Powyżej 280 do 320 30% - 4,80 50% - 8,00 

Powyżej 320 do 380 50% - 8,00 60% - 9,60 

Powyżej 380 do 440 70% - 11,20 80% - 12,80 

Powyżej 440 100% - 16,00 100% - 16,00 
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