
UCHWAŁA NR LXIX/559/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/412/2021 z dnia 26 listopada 2021 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 2268 ze zmianami) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej nr XLIX/412/2021 z dnia 26 listopada 2021 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 3. otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Koszt jednej godziny za usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 34 zł, a cena jednej godziny za 
specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 40 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyjątkiem usług na 
rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.  
Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek określenia 
w drodze uchwały 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. 

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione i rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Obejmują 
one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (tj. zapewnienia poprzez zakup niezbędnych 
produktów, przygotowywanie posiłków i karmienie), opiekę higieniczną (tj. mycie, pranie, sprzątanie itp.), 
zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również  zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
Ustawodawca definiuje specjalistyczne usługi opiekuńcze jako usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym. 

W sprawach dotyczących przyznania usług opiekuńczych mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz ustawy o pomocy społecznej, w tym również zasada kierowania się w 
postępowaniu dobrem osób korzystających z pomocy. 

W uchwale nr XLIX/412/2021  z dnia 26 listopada  2021 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 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania  zostały określone stawki godzinowe. 

Z uwagi na zmianę stawki z dniem 01.01.2023 r. zasadne jest dokonanie zmiany uchwały w §3. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 
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