
UCHWAŁA NR II/15/18
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu 

ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się, decyzją administracyjną,              
na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, a także innej osoby za zgodą osoby  
zainteresowanej.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania 
przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.       o pomocy społecznej.

§ 3. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsce                    
ich świadczenia ustala się w oparciu o:

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

2) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę;

3) zaświadczenia lekarskiego:

a) w przypadku usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu;

b) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty 
potwierdzającego rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę.

§ 4. 1. Określa się godzinową stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 17,59 zł.

2. Określa się godzinową stawkę odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 19,35 zł.

§ 5. 1. Świadczeniobiorca z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych ponosi odpłatność w wysokości zależnej od posiadanego dochodu.

2. Wysokość odpłatności z tytułu korzystania z usług opiekuńczych określa poniższa tabela:

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

liczona od ceny 1 godziny usług ustalonej z usługodawcą

Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie

Osoby samotne Pozostałe osoby
Do 100 % Nieodpłatnie Nieodpłatnie

Powyżej 100 % do 150 % Nieodpłatnie 20%
Powyżej 150 % do 200 % 20% 30%
Powyżej 200 % do 250 % 30% 40%
Powyżej 250 % do 300 % 50% 60%
Powyżej 300 % do 350 % 90% 100%

Powyżej 350 % 100% 100%
§ 6. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona na rachunek 

bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wykonano usługę.
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2. Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są                   
w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 
faktycznie wykonanych w danym miesiącu oraz ceny za jedną godzinę tych usług w wysokości odpłatności za 
przyznane usługi ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie.

3. Wykonanie usługi powinno być każdorazowo potwierdzane z określaniem czasu pracy osoby 
świadczącej usługi przez osobę korzystającą z usługi lub jej przedstawiciela.

4. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.

§ 7. Osoba ponosząca odpłatność za usługi opiekuńcze może zostać na jej wniosek, przedstawiciela 
ustawowego a także innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub na wniosek pracownika socjalnego, 
zwolniona częściowo lub całkowicie z odpłatności na czas określony nie dłuższy niż sześć miesięcy, ze 
względu na:

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług;

2) konieczność korzystania z pomocy w formie usług przez więcej niż jedną osobę
w rodzinie;

3) poniesione szkody w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej;

4) wysokie koszty leczenia związane z długotrwałą chorobą, wymagającą zakupu leków, środków 
opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalistycznej diety, po przedłożeniu dokumentów 
potwierdzających poniesione koszty;

5) konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostkach pomocy społecznej;

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 9. Traci moc :

1) Uchwała Nr XXXI/229/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
szczegółówych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

2) Uchwała  Nr XLIV/344/17 Rady Miejskiej w Olesnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 
XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie  szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółówych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego,  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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