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Edward Paciorek 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022r. poz. 559 i 583) w załączeniu przekazuję następujące projekty uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Zdzieszowice a Gminą Krapkowice w przedmiocie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej;
- 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 oraz trybu ich pobierania.
Projekty uchwał zostały przygotowane przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zdzieszowicach panią Renatę Nachtygal, która przedstawi w/w projekty uchwał na 
posiedzeniu Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
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Zdzieszowice, dnia 11.05.2022r.

Pani Sybila Zimerman 
Burmistrz Zdzieszowicach 
ul. Chrobrego 34 
47-330 Zdzieszowice

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach przekazuje projekty 
dwóch uchwał:
1. Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia ... 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 oraz trybu 
ich pobierania,
2. Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia ... w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Gminą Krapkowice 
w przedmiocie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej i prosi o podjęcie stosownych działań.

'W  Renata Nachtygal

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/A.
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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 oraz 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 i 583) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2021r. 
poz. 2268 i 2270, z 2022 poz. 1 i 66) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania 
przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§2. 1. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby, 
których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom, 
o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 3. Cenę jednej usługogodziny za usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 1% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, a cenę jednej usługogodziny za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 1,6 % 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ceny, o których mowa w zdaniu pierwszym, zaokrągla się do 
pełnych złotych w dół.

§4.1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w okresach 
miesięcznych, nie później niż w terminie do 10-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
wykonano usługę.

2. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zdzieszowicach.

3. Opłaty miesięczne 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 oraz ceny za jedną godzinę tych usług w wysokości odpłatności za przyznane 
usługi ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie.

§ 5. Osoba, na rzecz której przyznano usługi może być zwolniona z ponoszenia odpłatności w całości lub 
części w przypadku:

1) obciążenia obowiązkiem ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
ośrodku wsparcia lub innej podobnej placówce opiekuńczej,

2) korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę
w rodzinie,

3) wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową uprawnionego do usług
opiekuńczych i specjalistycznych opiekuńczych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
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§7. Traci moc uchwała Nr XXIII/151/04 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 września 2004r. 
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 oraz trybu ich pobierania 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004 r. Nr 81, poz. 2112).

§ 8, Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Załącznik do uchwały N r .............
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

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

Dochód na osobę w rodzinie % 
dochodu ustawowego na osobę 

samotnie gospodarującą lub w rodzinie 
zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi

Osoba samotnie 
gospodarująca Osoba w rodzinie

do 100% całkowicie zwolniona całkowicie zwolniona

Pow. 100-150 % 10 % 2 0 %

Pow. 150-200 % 40% 50%

Pow. 200-250 % 50% 60%

Pow. 250-300 % 6 0 % 70 %

Pow. 300-350 % 70% 80%

Pow. 350-400 % 80% 90%

Pow. 400 % 100 % 100 %

Id: 10B6023D-8B54-4C9E-A560-429BC2B5351F. Projekt Strona 1



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc 
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 
usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także 
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Na podstawie art. 50 ust. 6 w/w 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 tryb ich pobierania.

W porównaniu do poprzednio obowiązującej uchwały koszt świadczonej usługi opiekuńczej za godzinę 
został określony w odniesieniu do przyjętych uregulowań w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, co urealni i uelastyczni koszt wykonywanych usług mając jednocześnie na uwadze możliwości 
finansowe Gminy.

Wobec powyższego podjęcie nowej uchwały w tym zakresie jest zasadne.
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