
UCHWAŁA NR XXXVIII/515/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/403/21 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia 
zasad 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 i trybu ich pobierania 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz.1372, zm.: poz.1834), w związku z art. 17 ust. 1 pkt.11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Zasadach 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 i trybu ich pobierania stanowiących Załącznik do Uchwały 
Nr XXX/403/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie określenia zasad 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 i trybu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany: 

1) Punkt 12 otrzymuje brzmienie:  

12. Koszt jednej godziny usług ustala się następująco: 

1) w przypadku usług opiekuńczych na kwotę stanowiącą równowartość 3% aktualnie obowiązującego 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 

2) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę stanowiącą równowartość 6% 
aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. 

2) W punkcie 13 zmianie ulega treść tabeli i otrzymuje następujące brzmienie: 

Wysokość odpłatności za jedną roboczogodzinę świadczonych usług w 
% 

 
Dochód na osobę w rodzinie 

zgodnie z art.8 
ustawy o pomocy społecznej 

(w procentach) 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej    100 do 150 5 5 

powyżej    150 do 200 10 10 

powyżej    200 do 300 20 40 

powyżej    300 do 400 50 60 

powyżej 400 100 100 

3) Punkt 14 uchyla się. 

4) Punkt 15 uchyla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

          Do zadań własnych gminy  o charakterze  obowiązkowym  z zakresu  pomocy  społecznej  
określonych  w art.    17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2014 r.   o pomocy społecznej należy 
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
na rzecz osób uprawnionych, na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy. Zgodnie § 1 Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które          wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, 
zmianie ulegają kwoty kryteriów dochodowych, które będą wynosić: dla osoby samotnie gospodarującej – 
776 zł oraz dla osoby w rodzinie – 600 zł.  

      Proponowany koszt jednej godziny usług opiekuńczych stanowi wartość 3% kryterium dochodowego 
dla osoby samotnej na podstawie art. 8 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej (to jest 776 zł x 3% = 23 zł 
po zaokrągleniu w dół do pełnego złotego), natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług 
opiekuńczych stanowi 6% kryterium dochodowego dla osoby samotnej na podstawie art. 8 ust.1 pkt.1 
ustawy o pomocy społecznej (to jest 776 zł x 6%= 46 zł po zaokrągleniu w dół do pełnego złotego). Stawka 
godzinowa będzie ulegać podwyższeniu każdorazowo z chwilą podniesienia kwot kryterium dochodowego 
ogłaszanego  przez  Radę  Ministrów. 

        Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zróżnicowana jest od tego, czy 
osoba wymagająca wsparcia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
„samotnie gospodaruje”, czy jest „osobą w rodzinie”. 

      Poniżej przedstawiam realne obciążenie finansowe osób korzystających obecnie z usług 
opiekuńczych w/g  stawek proponowanych, przy koszcie 1 roboczogodziny - 23 zł., a specjalistycznych 
usług opiekuńczych - 46 zł przy przykładowym zróżnicowanym i najczęściej występującym dochodzie na 
osobę. 

Przykład odpłatności dla usług opiekuńczych przy stawce 23 zł na jedną godzinę usług. 

Dochód 
na osobę w zł 

Odpłatność za 1 
godz. wg proponowanej stawki  za godzinę  
23,00 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej 

Odpłatność za 
1 godz. wg proponowanej stawki 
23,00 zł dla osoby w rodzinie 

1056,00 1,15 2,30 
1586,34 4,60 9,20 
1775,23 4,60 4,60 
2 266,76 4,60 13,80 

Przykład odpłatności dla specjalistycznych usług opiekuńczych przy stawce 46 zł za 1 godzinę 
usług. 

Dochód na osobę w 
zł 

Odpłatność za 1 godz. specjalistycznych 
usług wg proponowanej stawki 46,00 zł 
dla osoby samotnie gospodarującej 

Odpłatność za 1 godz. Specjalistycznych 
usług wg proponowanej stawki 46,00 zł 
dla osoby w rodzinie 

1 056,00 2,30 4,60 
1 586,34 9,20 18,40 
1775,23 9,20 9,20 

 
 Przewodniczący Rady Gminy 

  
Zbigniew Barcikowski 
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