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z dnia  18 stycznia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2021 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 lutego 2017 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 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 1164 i z 2020 r. poz. 1757) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Cenę za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na 
kwotę 22,00 zł.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 marca 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Obowiązująca Uchwała Nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 lutego
2017 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, ustala stawkę za jedną godzinę usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych w wysokości 18,50 zł.

Uchwałą Nr XIX/148/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającą
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 odpłatność została ustalona na kwotę 20,50 zł.

Na terenie miasta usługi opiekuńcze świadczy podmiot wyłaniany w drodze otwartego konkursu ofert
na realizację w/w zadania. W roku 2021 realizatorem usług opiekuńczych na terenie miasta jest Polski
Czerwony Krzyż. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 24,50 zł.

Ustalając odpłatność za godzinę usług opiekuńczych w wysokości 22,00 zł, to jest poniżej faktycznie
ponoszonych wydatków kierowano się faktem, iż z tej formy pomocy korzystają osoby, które ze względu na
sytuację zdrowotną, rodzinną i ekonomiczną wymagają szczególnego wsparcia ze strony gminy, a nie są
w stanie pokryć w pełni kosztu jednej godziny usług.

Osoba samotna, schorowana i w podeszłym wieku ponosi z jednej swojej emerytury lub renty
wszystkie stałe i bieżące opłaty jak również ponosi koszty leków, środków opatrunkowych. Wszelkie wizyty,
wyjazdy do lekarzy wiążą się z dodatkowymi opłatami, jak również koszty przygotowania opału na zimę
i wiele innych opłat za usługi, których osoby te nie potrafią już zrobić same.

Należy również zaznaczyć, iż przyjęcie kwoty odpłatności na poziomie ujętym w projekcie uchwały,
nie spowoduje automatycznego wzrostu odpłatności dla każdej osoby o 1,50 zł za godzinę usług.

Przykładowo, osoba samotna, której faktyczny dochód, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wynosi
pomiędzy 1191,70 zł – 1 331,90 zł, zamiast dotychczasowej odpłatności 4,51 zł za jedną godziny usług (22%
z 20,50 zł), poniesie odpłatność w wysokości 4,84 zł (22% z 22,00 zł). Zakładając liczbę godzin na poziomie
50 godzin miesięcznie odpłatność miesięczna wzrośnie o kwotę 16,50 zł (50 godz. x 4,84 zł – 50 godz. x
4,51 zł).

Należy nadmienić, iż aktualna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych, w niektórych miastach na
terenie województwa lubelskiego przedstawia się następująco:

- Tomaszów Lubelski – 22,00 zł (uchwała z 16.12.2020 r., obowiązująca od 01.01.2021 r.);

- Zamość – 23,00 zł ( uchwała z 30.11.2020 r., obowiązująca od 01.01.2021 r.);

- Biłgoraj – 21,65 zł (uchwała z 29.01.2020 r.).

W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.
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Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): DARIUSZ KORNELUK
Kierownik
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Hrubieszowie

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami
jednostek organizacyjnych, których
zadań dotyczy lub może dotyczyć
treść aktu:

Nie dotyczy

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy
projekt aktu związany jest z
koniecznością wydatkowania
środków z budżetu):

Nie dotyczy

Zatwierdzono przez Burmistrza:
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