
 

 

UCHWAŁA  NR VI/1/2004 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia 27.05.2004 r. 

 
W sprawie:   zakresu usług opieku�czych oraz szczegółowych zasad przyznawania                               

i odpłatno�ci za usługi opieku�cze 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pó�niejszymi zmianami) w zwi�zku                

z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 64,                   

poz. 593 z 2004 r.) 

 
RADA  MIEJSKA  W  BIERUNIU 

postanawia: 

 
1.   Ustali� zakres usług opieku�czych, stanowi�cy zał�cznik nr 1 do Uchwały. 

 
2.  Ustali� szczegółowe zasady przyznawania i odpłatno�ci za usługi opieku�cze, stanowi�ce 

zał�cznik nr 2 do Uchwały. 

 
3. Uchyli� Uchwał� Nr XI/1/96 Rady Miejskiej Bierunia z dnia 17.12.1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatno�ci za usługi opieku�cze oraz szczegółowych 

zasad cz��ciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  jak równie� trybu ich pobierania. 

 
4. Wykonanie Uchwały powierzy� Kierownikowi Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej. 

 
5. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 

Województwa �l�skiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał�cznik nr 1  
do Uchwały nr VI/1/2004 

         Rady Miejskiej w Bieruniu 
         z dnia 27.05.2004r. 
 
 

Zakres  usług  opieku�czych 

Usługi opieku�cze realizowane s� przez siostr� pogotowia PCK oraz przez pomoc 

s�siedzk�. 

Do zakresu usług opieku�czych nale�y: 

1. Opieka higieniczno – sanitarna 

a) mycie i k�piel, 

b) zmiana bielizny osobistej, 

c) układanie chorego w łó�ku, 

d) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, 

e) zapobieganie powstawaniu odle�yn i odparze�, 

f) przesłanie łó�ka. 

 

Zakres ten realizowany jest przez siostr� pogotowia PCK. 

Pomoc s�siedzka, z tego zakresu, wykonuje zabiegi nie wymagaj�ce szczególnych uprawnie�. 

 

2. Zaspokojenie codziennych potrzeb �yciowych, a w szczególno�ci: 

a) utrzymanie czysto�ci w pomieszczeniach osoby wymagaj�cej opieki, 

b) przygotowanie posiłków z uwzgl�dnieniem diety osoby podlegaj�cej opiece, 

c) zakupy artykułów spo�ywczych i innych, potrzebnych w gospodarstwie domowym, 

d) pomoc przy spo�ywaniu posiłków, 

e) pranie bielizny osobistej i po�cielowej, 

f) załatwianie spraw urz�dowych. 

 

Zakres ten realizuje siostra pogotowia PCK oraz pomoc s�siedzka. 

 

3. Pomoc w podtrzymaniu psychofizycznej kondycji osoby obj�tej opiek�, w tym: 

a) podtrzymanie indywidualnych zainteresowa�, 

b) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów s�siedzkich, 

c) organizowanie spacerów, 

d) czytanie. 



Zał�cznik nr 2  
 do Uchwały nr VI/1/2004 

Rady Miejskiej w Bieruniu 
         z dnia 27.05.2004r. 

 
Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatno�ci za usługi opieku�cze. 

 

1. Usługi opieku�cze przyznawane s� na wniosek: 

a) osoby zainteresowanej, 

b) rodziny, 

c) innych osób 

za pisemn� zgod� zainteresowanej strony. 

 

2. Przyznawanie �wiadcze�, w formie usług opieku�czych, poprzedzone jest 

przeprowadzeniem wywiadu �rodowiskowego w miejscu zamieszkania osoby 

zainteresowanej. Na podstawie wywiadu wydana jest decyzja administracyjna 

zawieraj�ca: 

a) czas realizacji usług opieku�czych, 

b) zakres usług opieku�czych, 

c) wysoko�� odpłatno�ci ponoszonej przez �wiadczeniobiorc�, 

d) miejsce realizacji �wiadczenia. 

 

3. Usługi opieku�cze �wiadczone s� nieodpłatnie, gdy dochód, w gospodarstwie 

domowym lub w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego. 

 

4. Wysoko�� odpłatno�ci, ponoszonej przez �wiadczeniobiorc�, za usługi opieku�cze 

okre�la tabela 

 

Wysoko�� odpłatno�ci liczona od ilo�ci godzin 
Przepracowanych w miesi�cu 

( % kosztu usługi ) 
 

 
Dochód ustalony 

wg kryterium 
ustawowego 

%  
osoba samotna 

 
osoba w rodzinie 

do 100% 

od 101 – 250% 

od 251 – 400% 

powy�ej 400% 

Bezpłatnie 

40% 

60% 

pełna 

Bezpłatnie 

60% 

80% 

pełna 

 



 

5. Dochód osoby ubiegaj�cej si� o �wiadczenie podlega kontroli raz na pół roku. 

 

6. Ró�nic� pomi�dzy kosztem usługi a uiszczon� opłat� przez �wiadczeniobiorc� 

pokrywa w pierwszej kolejno�ci rodzina, a nast�pnie gmina. 

 

7. Kierownik MOPS w drodze umowy ustala, z rodzin�, wysoko�� zwrotu gminie 

kosztów, ponoszonych przez gmin�, na realizacj� usług opieku�czych                          

u �wiadczeniobiorcy. 

 

8. W przypadku, gdy �wiadczeniobiorca nie chce poda� adresu zamieszkania rodziny 

zobowi�zanej do alimentacji, wtedy sam pokrywa 80% kosztu przyznanego 

�wiadczenia. Pozostał� cz��� kosztu ponosi gmina. 

 

9. Wpłaty dokonywane s� przez �wiadczeniobiorc� i rodzin� na rachunek MOPS z dołu, 

nie pó�niej ni� w terminie 7 dni po upływie miesi�ca, w którym usługi były 

�wiadczone. W przypadku zalegania z zapłat� przeprowadza si� wywiad 

�rodowiskowy. Je�eli ustalenia wywiadu nie potwierdz� obni�enia si� dochodu do 

poziomu pozwalaj�cego na całkowite zwolnienie z opłat, wzgl�dnie zastosowanie 

ni�szej opłaty wówczas informuje si� zainteresowan� osob�, �e zaleganie z opłat� 

mo�e stanowi� podstaw� do wstrzymania pomocy. 

 

10. Kierownik MOPS mo�e odst�pi� od ��dania zwrotu, wydatków ponoszonych przez 

gmin� na realizacj� usług opieku�czych w szczególnych przypadkach oraz je�eli 

zwrot stanowiłby nadmierne obci��enie dla rodziny lub niweczyłby skutki udzielonej 

pomocy. Odst�pienie od ��dania zwrotu nast�puje na wniosek pracownika socjalnego 

lub osoby zainteresowanej. 

 

11. Usługi opieku�cze wykonuj� osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

 

12. Realizacja usług opieku�czych podlega kontroli. Wykonuj� j� pracownicy socjalni, co 

najmniej raz w miesi�cu. 

 



13. Stwierdzenie nieprawidłowo�ci, co do zakresu usług, mo�e stanowi� podstaw� do 

rozwi�zania umowy, o ile wykonuj�cy nie dostosuje si� niezwłocznie do wymaga� 

okre�lonych pisemnie przez Kierownika O�rodka. 

 
 


