
UCHWAŁA NR XXIV/179/2020 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 29 grudnia 2020 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 2020 r., 
poz. 713 ze. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1876 ), 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: 

§ 3. otrzymuje brzmienie: 

„Koszt jednej godziny usługi w danym roku ustala się po rozstrzygnięciu konkursu ofert lub 
przetargu. ”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego               
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 930) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić
(art. 50 ust. 2 cyt. Ustawy).

W myśl art. 50 ust. 3 w/w ustawy usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnacje oraz
w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zgodnie z art. 50 ust. 5 cyt. ustawy ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze,
ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Na podstawie zaś art. 50 ust. 6 w/w ustawy 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.

Uchwałą Nr XX/119/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. Rada Gminy Rozdrażew określiła szczegółowe
warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dotychczasowy zapis § 3 uchwały, dotyczący odpłatności wymaga modyfikacji, dostosowania do
aktualnych potrzeb podopiecznych Ośrodka oraz możliwości finansowych gminy.

Nowy zapis „Koszt jednej godziny usługi w danym roku ustala się po rozstrzygnięciu konkursu
ofert lub przetargu.” jest uniwersalny i nie wymaga częstych zmian uchwały.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w tym zakresie jest uzasadnione.

  

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski 
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