
UCHWAŁA NR XL/390/2022 
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków 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 tryb ich pobierania w gminie Brzeszcze. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz.559) w związku z art.17 ust.1 pkt 11 i art.50 ust.6 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz.2268 ze zm.) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się, w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym: 

1) „Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania”, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) „Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania”, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

§ 3. Tracą moc: 

1) uchwała nr XVI/172/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. nr 237 poz.2640), 

2) uchwała nr XXII/252/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XVI/172/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania(Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego z 2008 r. nr 849 poz.6322), 

3) uchwała nr XXI/209/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XVI/172/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe 
zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2012 r. poz. 4653), 

4) uchwała nr XVI/115/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XVI/172/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 6338). 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzeszczach 

 
 

Zbigniew Kolasa 
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Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 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 tryb ich pobierania w gminie Brzeszcze.  

 

 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, 

a z różnych przyczyn jest tej pomocy pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację i w miarę możliwości utrzymanie kontaktów z otoczeniem. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb osoby, wynikających z rodzaju 

schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.    

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Zgodnie z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rada gminy określa, 

w drodze uchwały, 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 tryb ich pobierania. 

Obecnie, w gminie Brzeszcze, powyższe warunki reguluje uchwała nr XVI/172/04 Rady Miejskiej 

w Brzeszczach z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. 

nr 237 poz.2640) i zmiany do tej uchwały, dotyczące wyłącznie stawki za godzinę usług opiekuńczych. 

Uchwała ta reguluje warunki przyznawania, odpłatności, zwolnień od opłat i tryb ich pobierania łącznie 

dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto zawiera zakres czynności, 

który powinien być i jest ustalany indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy, z uwagi na różne potrzeby 

tych osób, wynikające z ich sytuacji życiowej lub zdrowotnej. Specyfika tych świadczeń wymaga ustalenia 

warunków (o których mowa w przepisach prawa) odrębnych dla każdego z nich.  

  

Gmina pokrywa koszty realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a odpłatność 

za świadczenia jest dochodem gminy. 

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.   
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Załącznik nr 1    
do uchwały nr XL/390/2022  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 29 marca 2022 r.   

 
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT, JAK RÓWNIEŻ 

TRYB ICH  POBIERANIA. 
 
 
§1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:  
dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 8 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej; 

kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryteria, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

osobie samotnie gospodarującej – oznacza to osobę prowadząca jednoosobowe gospodarstwo 

domowe; 

rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę 

osób w rodzinie; 

usługach opiekuńczych - należy przez to rozumieć pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem; 

odpłatności – należy przez to rozumieć obowiązek zapłacenia w części lub w całości za świadczone 

usługi opiekuńcze. 

 

§2.  
1. Usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia, określone w 
ustawie o pomocy społecznej.  
2. Zakres, wymiar, okres oraz miejsce świadczenia usług opiekuńczych ustala się po przeprowadzeniu 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, uwzględniając w przy tym: 
1) sytuację życiową oraz potrzeby osoby, która ma zostać objęta usługami opiekuńczymi; 
2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę osoby, która ma zostać objęta 
usługami opiekuńczymi; 
3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną osoby, która ma zostać objęta usługami 
opiekuńczymi, w tym opinię lekarza o zalecanej pielęgnacji. 

 
§3.  
1. Stawkę za wykonanie 1 godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2% kwoty najniższej 
emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
2. Zmiana wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze następuje od pierwszego dnia następnego 
miesiąca, w którym dokonana została przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja 
świadczeń emerytalno – rentowych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”.  
 
§4. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustala się w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie 
z poniższą tabelą: 

Dochód wyrażony jako % 
kryterium dochodowego, o 

Wysokość odpłatności w % ustalona od stawki za 1 godzinę usług 
opiekuńczych 
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którym mowa w art.8 ust.1 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej* 

osoby samotnie gospodarujące 
(art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 

12 

osoby w rodzinie (art.8 ust.1 
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej) 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% 5% 10% 

powyżej 150% do 220% 9% 15% 

powyżej 220% do 270% 13% 20% 

powyżej 270% do 320% 25% 30% 

powyżej 320% do 350% 40% 45% 

powyżej 350% do 380% 50% 60% 

powyżej 380% do 400% 80% 80% 

powyżej 450% 100% 100% 

*kryterium dochodowe, o którym mowa art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej podlega weryfikacji zgodnie z art.9 tejże ustawy 
 
§5. 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na 
wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas 
określony, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę i/lub niepełnosprawność powodujące 
znaczne wydatki na leki, leczenie i/lub rehabilitację, ponoszenie opłat za usługi świadczone na rzecz 
innego członka rodziny, ponoszenie opłat za pobyt członka rodziny w ośrodku wsparcia, domu pomocy 
społecznej lub innej placówce.  
2. Wszelkie okoliczności i wydatki stanowiące podstawę częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z  odpłatności powinny zostać udokumentowane i mieć znaczący wpływ na sytuację bytową osoby lub 
rodziny. 
3. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze 
podejmuje dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. 
 
§6.  
1. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym te usługi były 
świadczone.  
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych, 
o której mowa w §3 pkt 1 niniejszego załącznika, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, 
o którym mowa w §4 niniejszego załącznika oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.   
3. Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osobę objętą tymi usługami lub osobę przez 
nią upoważnioną, na rachunek bankowy wskazany w decyzji dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach, w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym świadczone były 
usługi opiekuńcze.  
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Załącznik nr 2    
do uchwały nr XL/390/2022  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 29 marca 2022 r.   

 
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI 
OPIEKUŃCZE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD 

OPŁAT, JAK RÓWNIEŻ TRYB ICH POBIERANIA. 
 

§1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:  
dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 8 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej; 

kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryteria, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

osobie samotnie gospodarującej – oznacza to osobę prowadząca jednoosobowe gospodarstwo 

domowe; 

rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę 

osób w rodzinie; 

specjalistycznych usługach opiekuńczych - należy przez to rozumieć  usługi dostosowane 

do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez 

osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym; 

odpłatności – należy przez to rozumieć obowiązek zapłacenia w części lub w całości za świadczone 

specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

 

§2.  
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich 
udzielenia, określone w ustawie o pomocy społecznej.  
2. Rodzaj, wymiar, okres oraz miejsce świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych ustala 
się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, uwzględniając przy tym: 
1) sytuację życiową oraz potrzeby osoby, która ma zostać objęta specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi; 
2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę osoby, która ma zostać objęta 
specjalistycznymi usługami opiekuńczymi; 
3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną osoby, która ma zostać objęta usługami 
opiekuńczymi, w tym zalecenia lekarza lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii. 
 
§3.  
1. Odpłatność za wykonanie 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 
2,5% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
2. Zmiana wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze następuje od pierwszego dnia następnego 
miesiąca, w którym dokonana została przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja 
świadczeń emerytalno – rentowych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”.  
 
§4. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustala się w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie 
z poniższą tabelą: 

Dochód wyrażony jako % 
kryterium dochodowego, o 

Wysokość odpłatności w % ustalona od stawki za 1 godzinę usług 
opiekuńczych 
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którym mowa w art.8 ust.1 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej* 

osoby samotnie gospodarujące 
(art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 

12 

osoby w rodzinie (art.8 ust.1 
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej) 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% 5% 10% 

powyżej 150% do 220% 9% 15% 

powyżej 220% do 270% 13% 20% 

powyżej 270% do 320% 25% 30% 

powyżej 320% do 350% 40% 45% 

powyżej 350% do 380% 50% 60% 

powyżej 380% do 400% 80% 80% 

powyżej 450% 100% 100% 

*kryterium dochodowe, o którym mowa art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej podlega weryfikacji zgodnie z art.9 tejże ustawy 
 
§5. 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na 
wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas 
określony, zwłaszcza ze względu na: 
1) konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych;  
2) konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia 
i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo – wychowawczej, leczniczo – rehabilitacyjnej, 
opiekuńczo – leczniczej lub pielęgnacyjno – opiekuńczej;  
3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczych lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle 
chorą; 
4) zdarzenie losowe.  
2. Wszelkie okoliczności i wydatki stanowiące podstawę częściowego lub całkowitego zwolnienia z 
odpłatności powinny zostać udokumentowane i mieć znaczący wpływ na sytuację bytową osoby lub 
rodziny. 
3. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze 
podejmuje dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. 
  
§5.  
1. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym 
te usługi były świadczone.  
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych, 
o której mowa w §3 pkt 1 niniejszego załącznika, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, 
o którym mowa w §4 niniejszego załącznika oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.   
3. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez opiekuna prawnego osoby 
objętej usługami, osobę objętą tymi usługami lub osobę przez nią upoważnioną, na rachunek bankowy 
wskazany w decyzji dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w terminie do 10 dnia 
miesiąca następnego po miesiącu, w którym świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze.  
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