
UCHWAŁA NR XXXIII/248/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 12 listopada 2021 r. 

w sprawie: zmiany 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 2021r., 
poz. 1372, ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1876, ze zm.), Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/119/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 9 listopada  2016 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 
o szczegółowych warunkach częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osób, 
o których mowa w ust. 1, określa tabela:”; 

Wysokość odpłatności za przyznane usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
wyrażona w procentach, którą ponosi: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie w stosunku do kryterium, o którym mowa 
wart.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej 
wyrażony procentach a) osoba samotnie 

gospodarująca b) osoba w rodzinie 

Powyżej 100% - 150% 7% 15% 
Powyżej 150% - 200% 15% 25% 
Powyżej 200% - 250% 25% 35% 
Powyżej 250% - 300% 35% 50% 
Powyżej 300% - 350% 50% 70% 
Powyżej 350% - 400% 80% 90% 
Powyżej 400%  100% 100% 

2) w § 2 dodaje się pkt 3 następującej treści: 

„Usługi przysługują nieodpłatnie niezależnie od dochodu osobom, które ukończyły 90 lat, po 
ustaleniu występowania przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej”; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Pełną odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się 
w kwocie 35,00 zł (słownie: trzydzieścipięćzłoty00/100).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.  
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 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 z opłat, jak również tryb 
ich pobierania. Wykonując dyspozycję przedmiotowego przepisu, 9 listopada 2016 roku Rada Gminy 
Rozdrażew podjęła uchwałę w tym zakresie, która była zmieniana w związku z wyłanianiem wykonawcy 
usług zgodnie z zapytaniem ofertowym (ostatnią zmianę wprowadzono Uchwałą Nr XXV/186/21 Rady 
Gminy dnia 28 stycznia 2021 roku). 

Obecnie konieczność podjęcia nowej uchwały, wynika przede wszystkim ze zmian                           
w zakresie wysokości stawek za 1 godzinę świadczonych usług, zaoferowanych przez Wykonawcę. Obecnie 
w wyniku ogłoszenia konkursu ofert w 2022r. cena jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 35,00zł. 
Dlatego w niniejszej uchwale została określona pełna kwota odpłatności za 1 godzinę usług. 

Również dokonano zmian w zakresie warunków odpłatności za usługi, pozwalających na zapewnienie 
nieodpłatnej dostępności do usług osobom, które ukończyły 90 lat i wymagają wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. 

Ponadto zmianie ulegają  procentowe progi dochodowe, uprawniające do ponoszenia odpłatności. 
Proponowane zasady/warunki odpłatności są korzystniejsze od dotychczasowych i przewidują bardziej 
zróżnicowaną odpłatność za godzinę usługi. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest uzasadnione. 

   

Wójt Gminy 
 
 

Mariusz Dymarski  
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