
 
 

UCHWAŁA NR LIX/298/2022 
RADY GMINY TCZÓW 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 
 

w sprawie określenia 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 tryb ich pobierania. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)                    
w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) - Rada  Gminy  Tczów uchwala,               
co następuje: 
 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, dalej zwane „specjalistycznymi usługami opiekuńczymi” 
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu 
ich pobierania. 
 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu 
występowania przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej. 
 

§ 3. 1. Koszt godziny usługi opiekuńczej określa się na poziomie minimalnej stawki 
godzinowej w danym roku kalendarzowym ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 
2207). 

2. Koszt godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej określa się na poziomie trzykrotności 
minimalnej stawki godzinowej w danym roku kalendarzowym ustalonej na podstawie ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3. Koszt godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ulega zmianie 
wraz ze zmianą minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 i ust. 2. 
 

§ 4. 1. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
ponoszą osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie 
przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

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



Dochód wg kryterium 
dochodowego, określonego 
w art. 8 ust.1 pkt 1 lub pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca  
2004 r. o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za przyznane usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

wyrażona w procentach 

Osoba samotnie 
gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

do 150 % i włącznie nieodpłatnie nieodpłatnie 

 powyżej 250 % do 300 % 10 % 15%  

      powyżej 300% do 350% 20 % 25% 

powyżej 350 % do 400 % 30 %  35 % 

powyżej 400 % do 500 % 40 %  45 % 

powyżej 500 % do 600% 50 %  55 % 

powyżej 600 % do 700% 90 %                       95% 

powyżej 700 % 100 %  100 % 

 
§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których ponoszenie opłaty 

stanowiłoby dla osób zobowiązanych nadmierne obciążenie, osoby zobowiązane do 
ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać 
zwolnione częściowo z ponoszenia odpłatności. 

2. Do przypadków, o których mowa w ust. 1 zalicza się w szczególności: 
1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną 

osobę w gospodarstwie domowym korzystającą z usług; 
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, 

innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce opiekuńczo 
-wychowawczej lub leczniczo-rehabilitacyjnej; 

3) ponoszenie stałych wydatków na leki, leczenie i rehabilitację, stosowanie specjalnej 
diety, korzystanie z dodatkowych płatnych usług leczniczych przewyższających 50% 
dochodu, 

4) wystąpienie zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową 
uprawnionego do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

3. Zwolnienie częściowe, o którym mowa w ust. 1, z ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na czas określony. 

 
§ 6. Całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze są: 
1) osoby, których dochód na osobę nie przekracza 150 % kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej; 

2) osoby, które ukończyły 100 lat życia. 
 

§ 7. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są  
w okresach miesięcznych, nie później niż do 5 dnia miesiąca następujące po miesiącu,  
w którym wykonano usługi. 

2. Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane 
są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych faktycznie wykonanych w danym miesiącu, ceny za jedną godzinę tych usług  
i wysokości odpłatności za przyznane usługi ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą 
lub osobę w rodzinie. 



 
 

§ 8. Traci moc uchwała Nr LII/219/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 28 czerwca 2018 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, a także trybu ich pobierania. 
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów. 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy Tczów 

Katarzyna Gleguła 

  



 
Uzasadnienie 

 
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi należy - stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) - do 
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 
 
Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 od opłat, jak również tryb ich pobierania. 
 
Zgodnie z projektem uchwały, podstawą do ustalenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej 
i specjalistycznej usługi opiekuńczej, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi jest minimalna stawka godzinowa w danym roku 
kalendarzowym ustalona na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. Ze względu, iż koszt specjalistycznych usług opiekuńczych jest 
znacznie wyższy niż koszt usług opiekuńczych, dlatego koszt jednej godziny w/w usług został 
ustalony na poziomie trzykrotności w/w minimalnej stawki godzinowej w danym roku 
kalendarzowym. Nadto w projekcie uchwały przyjmuje się, iż koszt jednej godziny w/w usługi 
będzie ulegał zmianie wraz ze zmianą minimalnej stawki godzinowej, o której mowa powyżej. 
Należy zaznaczyć, że sposób naliczania odpłatności, jaki został zaproponowany w niniejszym 
projekcie uchwały - ustalony w oparciu o przepisy prawa - ma na celu utrzymanie poziomu 
cenowej stabilizacji świadczonych usług, który odpowiada warunkom rynkowym. 
 
Ponadto należy zaznaczyć, że projekt uchwały uwzględnia możliwości zwolnienia częściowego 
lub całkowitego z odpłatności w określonych i uzasadnionych przypadkach, co oznacza, że 
najbardziej potrzebujące rodziny nie będą miały utrudnionego dostępu do pomocy w formie 
usług opiekuńczych. Proponowany katalog przesłanek uprawniających do ubiegania się 
o zwolnienie częściowe z ponoszenia opłat doprecyzowany został w oparciu o dotychczasowe 
doświadczenia w powyższym zakresie. 
 
Przedłożony projekt uchwały w sposób kompleksowy i przejrzysty dla świadczeniobiorców 
ustala zasady odpłatności, sposób wyliczenia i pobierania opłaty, co ma istotne znaczenie 
z uwagi na adresatów uchwały, którymi są głównie osoby starsze i schorowane. 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 

 
Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy Tczów 
Katarzyna Gleguła 

 


