
UCHWAŁA NR XII/72/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 30 października 2019 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

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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania.

§ 2. Uprawnienie do świadczeń obejmujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie w związku z art. 50 ustawy o pomocy 
społecznej.

§ 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie wydaje decyzję o liczbie godzin 
przyznanych miesięcznie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz o wysokości 
odpłatności.

§ 4. 1. Nieodpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom, których 
dochód ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej nie przekracza aktualnie 
obowiązującego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, których dochód 
przekracza aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej, ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie, na zasadach określonych 
w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w kwocie 26,00 zł.

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w kwocie 80,00 zł.

§ 6. Wysokość miesięcznej odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się 
jako iloczyn liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca, kosztu za 1 godzinę, o którym mowa w § 
5 oraz wskaźnika odpłatności ustalonego zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę 
uzyskującą pomoc w formie usług, na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie, 
w terminie do 30 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 8. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego 
istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze na czas określony przez Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zbójnie.

2. Częściowe lub całkowite zwolnienie może nastąpić, w szczególności jeżeli:

1) istnieje konieczność ponoszenia zwiększonych, udokumentowanych wydatków na leki oraz zakup 
niezbędnych artykułów sanitarnych;

2) wysokie i udokumentowane koszty związane z leczeniem i rehabilitacją;

3) istnieje konieczność świadczenia dużej liczby godzin opieki spowodowanych przewlekłą ciężką chorobą;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309 i poz. 1696
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1622 i poz. 1690
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4) istnieją inne wysokie uzasadnione i udokumentowane wydatki uniemożliwiające korzystanie z należnych 
usług;

5) występuje 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;

6) w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych osoba odniosła straty materialne;

7) małżonkowie utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

8) osoba jest Członkiem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o których 
mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276   z późn. zm.);

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 10. Traci moc Uchwała 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 
oraz 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 .

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz
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Załącznik do uchwały Nr XII/72/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 października 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 %

Id: 9DF4356D-8114-4B9E-8A76-AB3ABEE7AE6D. Podpisany Strona 1

http://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.153.0001508,USTAWA-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej.html
http://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.153.0001508,USTAWA-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej.html


Uzasadnienie

do projektu uchwały 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.

Dotychczas obowiązująca uchwała ww. sprawie została podjęta w 2018 roku, przy czym zmieniona
w styczniu 2019 roku, kiedy to został zaktualizowany koszt 1 godziny usługi opiekuńczej i wynosił 20,00 zł.

Po analizie wszystkich istotnych czynników wpływających na koszt 1 godziny usługi, czyli wydatki
poniesione z tytułu wynagrodzeń osób świadczących usługi(1 umowa o pracę, 2 umowy zlecenia) w okresie
styczeń – wrzesień br. oraz planowane wydatki w IV kwartale br., koszty rzeczowe z tytułu obsługi
niniejszych świadczeń, liczba udzielonych godzin usług w okresie styczeń – wrzesień br. oraz szacowana
liczba w IV kwartale br., braki w potencjalnych wykwalifikowanych pracownikach na rynku pracy
powodują, że koszt usługi wzrasta. Ponadto przy szacowaniu kosztu wzięto pod uwagę znaczny wzrost
minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki za godzinę pracy od stycznia 2020 r.

Aktualnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie nie są świadczone specjalistyczne usługi
opiekuńcze ze względu na brak wyspecjalizowanej kadry i niewielkie zainteresowanie ze strony
mieszkańców, aczkolwiek po analizie cen rynkowych koszt specjalistycznej usługi jest relatywnie wyższy
z uwagi na jego wyspecjalizowany charakter, co powoduje, iż kadra świadcząca te usługi musi posiadać
wyższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Uchwała jednocześnie określa 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:

Wzrost kosztu usługi jest urealnieniem nakładów finansowych ponoszonych przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbójnie na wytworzenie 1 godziny usługi opiekuńczej. Częściowy udział w kosztach
usług osób objętych tego rodzaju pomocą klasuje się miesięcznie w wysokości 6 % od kosztu całkowitego
usług.

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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