
UCHWAŁA NR IV/27/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/303/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
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 
(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2018 r., poz. 5439) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, 
poz. 1432 i poz. 2500.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1693, poz. 2192, 
poz. 2354 i poz. 2529.
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Załącznik do uchwały Nr IV/27/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie 
obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   .

Tabela wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny/kosztu 
usługi opiekuńczej/specjalistycznej usługi opiekuńczej za 
1 godzinę dla:

Dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub przypadający na osobę w rodzinie 
(100 % = kryterium wg. 
art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy 
społecznej) osoby samotnie 

gospodarującej
osoby w rodzinie

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
100,01 % - 150,00 % 10 % 15 %
150,01 % - 200,00 % 15 % 25 %
200,01 % - 250,00 % 20 % 30 %
250,01 % - 300,00 % 25 % 35 %
300,01 % - 350,00 % 30 % 40 %
350,01 % - 400,00 % 40 % 50 %
400,01 % - 450,00 % 60 % 70 %
450,01 % - 500,00 % 80 % 90 %
Powyżej 500,00 % 100 % 100 %
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Uzasadnienie

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 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

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym
stanem prawnym:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w art. 17 pkt 11 wskazuje zadanie własne gminy
o charakterze obowiązkowym polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ww. ustawy 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 trybu ich pobierania.

W uchwale zmienianej określono procentowy udział w koszcie usługi po stronie mieszkańców
uwzględniający progi dochodowe. Określając ww. udział braliśmy pod uwagę możliwości finansowe osób
starszych, niepełnosprawnych, chorych korzystających z usług, niejednokrotnie prowadzących samotnie
gospodarstwo domowe i utrzymujących się z jednego źródła dochodu.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Nie ma takiego obowiązku.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień,
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa:

Nie ma takiego obowiązku.
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