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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz 559) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.1)), uchwala sie co następuje: 

§ 1. Określa się̨ szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, zwane dalej „usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi” oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również̇ tryb ich pobierania. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Białymstoku, zwany dalej „MOPR” i ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 

§ 3. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 
o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, o których 
mowa w art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, o których mowa w § 3, w szczególności gdy 
doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub gdy objęcie osób usługami opiekuńczymi lub 
specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wynika z konieczności zapewnienia takim osobom odpowiedniej 
opieki, usługi te mogą być przyznane w trybie pilnym. 

2. Przyznanie usług w trybie pilnym następuje niezwłocznie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, a wydanie decyzji o przyznaniu usług oraz decyzji ustalającej odpłatność za przyznane usługi 
może nastąpić po rozpoczęciu ich rzeczywistego świadczenia, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia 
rozpoczęcia świadczenia usług. 

§ 5. MOPR ustalając zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych osobom, o których mowa w § 3, uwzględnia: 

1) sytuację życiową (osobistą, rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową) osób ubiegających się 
o przyznanie usług, ustaloną w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy; 

2) zaświadczenie lekarskie w przypadku zaleconej przez lekarza pielęgnacji; 

3) brak możliwości zapewnienia pomocy osobom ubiegającym się o przyznanie usług przez rodzinę, a także 
innych osób, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 6. W decyzji administracyjnej przyznającej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
wydawanej przez osobę upoważnioną ustala się wysokość odpłatności za świadczone usługi, ich zakres, okres 
i miejsce świadczenia. 

§ 7. 1. Usługi opiekuńcze są odpłatne, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2. 

2. Cenę usług opiekuńczych za jedną godzinę usługi określa umowa zawarta z podmiotem świadczącym 
usługi opiekuńcze, któremu zlecono zadanie z zakresu pomocy społecznej na podstawie art. 25 ustawy 
o pomocy społecznej. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66. 
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3. W 2022 r. ustala się cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez 
Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, w wysokości 6,79 zł za jedną godzinę usługi. 

4. Corocznie, począwszy od 2023 r., cena za jedną godzinę usług, o których mowa w ust. 3, podlega 
powiększeniu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty 
w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Zmiana ceny nastepuje od drugiego kwartału danego roku 
kalendarzowego. 

§ 8. 1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się 
w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, 
w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Usługi świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
przypadający na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy 130% obowiązującego kryterium 
dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Osoby niespełniajace warunków, o których mowa w ust. 2, ponoszą odpłatność za usługi na zasadach 
określonych w poniższych tabelach: 

1) w przypadku osób samotnych lub samotnie gospodarującyh: 
Dochód osoby  

w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy,  

wyrażony w % 

 
Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do ceny 

za 1 godzinę usługi 

powyżej 130 – do 150 3 
powyżej 150 – do 180 5 
powyżej 180 – do 200 10 
powyżej 200 – do 230 20 
powyżej 230 – do 250 30 
powyżej 250 – do 280 40 
powyżej 280 – do 300 50 
powyżej  300 – do 500 65 

powyżej  500 100 

2) w przypadku osób w rodzinie: 
Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wyrażony w % 

Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do ceny 
za 1 godzinę usługi 

powyżej 130 – do 150 10 
powyżej 150 – do 180 20 
powyżej 180 – do 200 30 
powyżej 200 – do 230 40 
powyżej 230 – do 250 50 
powyżej 250 – do 280 60 
powyżej 280 – do 300 70 
powyżej 300 – do 500 80 

powyżej 500 100 

§ 9. 1. Osoba upoważniona, na wniosek osoby korzystającej z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych lub na wniosek pracownika socjalnego, może na czas określony całkowicie lub częściowo 
zwolnić z odpłatności za ww. usługi osobę korzystającą, jeżeli osoba ta: 

1) poniosła udokumentowane wydatki związane z chorobą; 

2) poniosła udokumentowane wydatki związane z chorobą w rodzinie lub śmiercią w rodzinie; 

3) poniosła udokumentowane straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego; 

4) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności wskazujące, że poniesienie odpłatności za świadczone 
usługi stanowiłaby dla niej nadmierne obciążenie. 
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2. Okres, na jaki osoba korzystajaca z usług może być całkowicie lub częściowo zwolniona z ponoszenia 
odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, nie może być jednorazowo 
dłuższy niż 12 miesięcy. 

§ 10. 1. Opłatę za świadczone usługi opiekuńcze, osoba korzystająca, wnosi na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego w Białymstoku w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca za pośrednictwem podmiotu 
świadczącego usługi. 

2. Opłatę za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na terenie Domu Pomocy Społecznej 
w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, osoba korzystająca  wnosi na rachunek bankowy Domu w terminie do 
15-go dnia następnego miesiąca. 

§ 11. Ilekroć w uchwale jest mowa o osobie korzystającej z usług opiekuńczych lub ze specjalistycznych 
usług opiekuńczych, rozumie się przez to również opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXVI/248/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania, zmieniona uchwałą Nr VI/33/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. 
Woj. Podl. z 2007 r. nr 27, poz. 234), zmieniona uchwałą Nr XXXV/441/08 Rady Miejskiej Białegostoku 
z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. nr 12, poz. 107), zmieniona uchwałą Nr XLVI/677/21 
Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 5326). 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

   

   

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 
poz. 2268 ze zm.) 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. 
 Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania treści przepisów do obowiązujących 
regulacji prawnych. Przedłożony projekt uchwały reguluje zasady odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, sposób wyliczenia i pobierania opłaty oraz warunki częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat. 

W związku z powyższym, podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem jest 
zasadne.  
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