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z dnia  17 stycznia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR ______ 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2022 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 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2268 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, z 2020 r. poz. 1757 i z 2021 r. poz. 625) § 4 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 4. Cenę za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na 
kwotę 25,00 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 2022 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, 
z późniejszymi zmianami, ustala stawkę za jedną godzinę usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 

Wysokość stawki za jedną godzinę w/w usług w poszczególnych latach kształtowała się następująco: 

Rok 2017 2020 2021 

Kwota w zł 18,50 20,50 22,00 

Na terenie miasta usługi opiekuńcze świadczy podmiot wyłaniany w drodze otwartego konkursu ofert na 
realizację w/w zadania. W roku 2022 realizatorem usług opiekuńczych na terenie miasta jest Polski Czerwony 
Krzyż. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych, zgodnie z umową zawartą z podmiotem realizującym w/w 
usługi, wynosi 26,00 zł. 

Ustalając odpłatność za godzinę usług opiekuńczych w wysokości 25,00 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. 

Należy również zaznaczyć, iż przyjęcie kwoty odpłatności na poziomie ujętym w projekcie uchwały, 
nie spowoduje automatycznego wzrostu odpłatności dla każdej osoby o 3,00 zł za godzinę usług. W związku ze 
zmianą kryteriów dochodowych w pomocy społecznej od miesiąca stycznia 2022r. odpłatność za usługi 
opiekuńcze wnoszona przez osoby, pomimo zwiększenia kwoty odpłatności, może nie ulec zwiększeniu. 

Przykładowo, osoba samotna, której faktyczny dochód, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wynosi 
1 200 zł, zamiast dotychczasowej odpłatności 4,84 zł za jedną godziny usług (22% z 22,00 zł), w związku ze 
zmianą kryteriów dochodowych poniesie odpłatność od m-ca lutego 2022 r. w wysokości 3,74 zł (17% 
z 22,00 zł), zaś przy zmianie stawki godzinowej na 25 zł, odpłatność wyniesie 4,25 zł (17% z 25 zł). 

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

Data Podpis 

Sporządził (a): JOLANTA LASKOWSKA 
p.o. Kierownika 
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: MARTA MAJEWSKA 
Burmistrz Miasta 
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