
UCHWAŁA NR ……………. 
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU 

 z dnia ………..2022 r. 
 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności z usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat, jak również 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) - Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze w niniejszej uchwale rozumie się specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób  z zaburzeniami 
psychicznymi. 

 
§ 2. 

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

 
§ 3. 

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 
osób, o których mowa w ust. 1, określa poniższa tabela: 

 

 Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie w stosunku do kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 
8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy i pomocy 
społecznej wyrażony w procentach: 

Wysokość odpłatności za przyznane usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze wyrażona w procentach , którą 
ponosi: 

1. ≥ 150 % nieodpłatnie 

2. powyżej 151% do 200 % 10 % 

3. powyżej 201 % do 250 % 20 % 

4. powyżej 251 % do 300 % 30 % 

5. powyżej 301 % do 351 % 50 % 

6. powyżej 351 % do 400 % 60 % 

7. powyżej 401 % do 450 % 80 % 

8. Powyżej 451 %  100 % 

 
3. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 20,00 zł. 
4. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 40,00 zł. 
 

 
 



§ 4. 
1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są z dołu w 

okresach miesięcznych, nie później niż do 25 miesiąca za poprzedni miesiąc. 
2. 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 przy 
uwzględnieniu wysokości odpłatności za przyznane usługi ponoszonej przez osobę samotnie 
gospodarującą lub osobę w rodzinie. 

3.Rada Miejska upoważnia osoby wykonujące usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze do pobierania od osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za usługi na podstawie 
miesięcznego zestawienia kosztów usług  opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  
Należności za usługi wpłacane są na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-
Zdroju w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 
§5. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać zwolnione częściowo lub 
całkowicie z ponoszenia opłat, w szczególności ze względu na: 

1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jedną osobę w gospodarstwie domowym 
korzystającą z usług; 
2) ponoszenie stałych i udokumentowanych wydatków niezbędnych w procesie 
leczenia, takich jak np.: wydatki na leki, artykuły higieniczne, pielęgnacyjne i inne: 

2. Zwolnienie z ponoszenia opłat przyznaje się na czas określony. 
 

§6. 
Traci moc Uchwała nr XLI/324/06 Rady Miasta i Gminy  w Piwnicznej-Zdroju z dnia 28 kwietnia 

2006 r. , w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze 
świadczone przez opiekunki społeczne. 

 
§7. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.  
 

§8. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 
 
 
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                                 Adam Musialski 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały 

Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zobowiązuje radę gminy 
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, stanowiące zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania. 

Obowiązująca uchwała Nr XLI/324/06 Rady Miasta w Piwnicznej-Zdroju z dnia 28 kwietnia 
2006r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze 
świadczone przez opiekunki społeczne określa cenę jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 10 
zł. W projekcie uchwały proponuje się ustalenie ceny  jednej godziny usług opiekuńczych na poziomie 
20,00 zł oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na poziomie 40,00 zł. 

Cena za 1 godzinę usług opiekuńczych powinna być zgodna z kosztem jekie ponosi organizator 
usług zatrudniajacy opiekunki społeczne.  Najniższe wynagrodzenie brutto w bieżacym roku wnosi 
odpowiednia 3010 zł  miesiecznie i 19.70 za godzinę   bez  uwzględniajace kosztów ponoszonych przez 
pracodawcę ( ZUS, ZFŚS, BHP, itp.). Należy zaznaczyć, że odpłatność za usługi ustala się w zależności od 
dochodu podopiecznego. Projekt uchwały określa zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Projekt uchwały określa również szczegółowe warunki  
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania. 

W projekcie uchwały ustalono kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej jako podstawę do ustalenia progów dochodowych oraz uzależnionych od dochodu zasad 
odpłatności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kryterium dochodowe kryteria dla osoby samotnie 
gospodarującej wynosi 776 zł a dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł. 


