
UCHWAŁA NR XI/77/2019
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 30 grudnia 2019 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 oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 , art.40 ust 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka, uchwala co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania przesłanek 
do ich udzielenia określonych w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczona wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie 
obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej i na osobę w rodzinie, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę 
w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
przypadający na osobę w rodzinie: 

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
ustalone w % od ceny za 1 godzinę

do 100 % nieodpłatnie
powyżej 100%-150% 20%
powyżej 150%-200% 40%
powyżej 200%-250% 60%
powyżej 250%-300% 75%
powyżej 300% 100%

3. Koszt 1 godziny świadczonych usług określa się jako procent minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego w sposób określony w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.) następująco: 

1) koszt godziny usług opiekuńczych wynosi - 1,0% minimalnego wynagrodzenia, 

2) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1,5 % minimalnego wynagrodzenia.

§ 3. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w wysokości stanowiącej 
iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych faktycznie wykonanych 
w danym miesiącu, ceny za jedną godzinę tych usług i wskaźnika odpłatności za przyznane usługi ponoszonej 
przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie, według tabeli w § 2 ust. 2. 

§ 4. 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, ze 
względu na: 

1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę w gospodarstwie 
domowym korzystającą z usług; 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 
innej placówce; 

3) ponoszenie stałych i udokumentowanych wydatków niezbędnych w procesie leczenia lub rehabilitacji; 

4) udokumentowane zdarzenie losowe.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 6 grudnia 2016 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 
(Dz. U. Woj. Lub. Z 2017 r., poz. 1)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk
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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 zwalniania od opłat  za te usługi oraz trybu ich  pobierania.  Świadczenie usług
opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług
opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  należy  do  zadań  gminy  o  charakterze
obowiązkowym. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy zobowiązana
jest  do określenia  w drodze uchwały,  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.  Należy  zaznaczyć,  że
obwiązujące zapisy określone w Uchwale Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 6
grudnia  2016  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  świadczone  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  w Tarnawatce  wymagają  pewnych zmian i  uszczegółowienia.  Konieczność  podjęcia
nowej uchwały wynika przede wszystkim z potrzeby wprowadzenia zmian w  zakresie warunków
odpłatności za usługi pozwalających na zapewnienie ekonomicznej dostępności do usług osobom
wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (głównie starszym i niepełnosprawnym).
Proponowane  zasady/warunki  przewidują  odpłatność  za  godzinę  usługi,  ustaloną  na  podstawie
wysokości minimalnej  stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W /w zmiany wprowadzają również
procentowe  progi  dochodowe,  uprawniające  do  ponoszenia  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i
specjalistyczne usługi opiekuńcze. Należy zaznaczyć, że sposób naliczania odpłatności, jaki został
zaproponowany w niniejszym projekcie uchwały ustalony w oparciu o przepisy prawa ma na celu
utrzymanie pewnego  poziomu cenowej stabilizacji świadczonych usług przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tarnawatce. W projekcie uchwały zgodnie z wymogami art. 50 ust. 6 ustawy
o  pomocy  społecznej  obok  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym  kosztu za godzinę usług, określono również
szczegółowe warunki częściowego i całkowitego zwalniania z opłat i trybu ich pobierania.
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