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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

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

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/114/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

Na podstawie art.18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/114/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 
pobierania, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Określa się godzinową stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 30 zł. 
2. Określa się godzinową stawkę odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 35 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy jest uprawniona do 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi  opiekuńcze   i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz 

trybu ich pobierania. 

 W związku ze zmianą wysokości kryteriów dochodowych od 1 stycznia 2022 roku, ulegną zmianie 

kwoty przedziałów dochodów dla osób samotnie gospodarujących i na osobę w rodzinie (§ 4 ust. 2 

obowiązującej Uchwały), od których zależy odpłatność za godzinę świadczonych usług opiekuńczych 

(procentowa odpłatność od ustalonej stawki godzinowej). Ponadto coroczny wzrost dochodów gospodarstw 

emeryckich a także wzrost minimalnych stawek godzinowych za pracę powodują, że ustalone w 2015 roku 

stawki godzinowe mocno się zdewaluowały (obowiązują od 01.01.2016). Proponowana kwota odpłatności 

30 zł za 1 godzinę usług opiekuńczych i 35 zł za 1 godzinę usług rehabilitacyjnych jest konkurencyjna w 

stosunku do stawek wolnorynkowych, gdzie obowiązujące stawki za usług opiekuńczych kształtuje się w 

granicach 25-40 zł za  1 godzinę  w zależności od stanu zdrowia osoby, a za usług rehabilitacyjnych 50-80 zł 

za 1 godzinę. Zmiana uchwały ma na celu urealnienie kosztów ustalania odpłatności do  stawek rynkowych. 

Proponowane godzinowe stawki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

stanowią 100 % odpłatność tylko w określonych uchwałą przypadkach, czyli przy posiadaniu znacznych 

dochodów przez osoby korzystające, które stać na ponoszenie odpłatność w kwotach wolnorynkowych. 

Ponadto brak zmiany stawek godzinowych przy rosnących przedziałach dochodowych, spowoduje u 

większości klientów korzystających z usług opiekuńczych zmianę przedziału odpłatności i zmniejszenie ich 

odpłatności. Pozostawienie ich na dotychczasowym poziomie wpłynie na obniżenie dochodów gminy z tego 

tytułu. Natomiast dla osób znajdujących się w szczególnych sytuacjach, uchwała określa również zasady 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, w sytuacjach wskazanych w § 6 uchwały. 

  

Przykłady odpłatności dla wybranych sytuacji : 

1) przy dochodzie osoby samotnej 1.809.10 zł przy obecnej stawce godzinowej wynoszącej 18,00 zł  
odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi 7,20 zł za 1 godzinę. Według nowej stawki godzinowej 30,00 zł                
i zmianie kryteriów dochodowych od 01.01.2022 r. odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych  wyniesie 
6,00 zł; 
2) przy dochodzie osoby samotnej 2 459,00 zł przy obecnej stawce godzinowej  wynoszącej 18,00 zł  
odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi18,00 zł za 1 godzinę. Według nowej stawki godzinowej 30,00 zł                
i zmianie kryteriów dochodowych od 01.01.2022 r. , odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych  wyniesie 
również 18,00 zł; 
3) przy dochodzie osoby samotnej 3.197,64 zł przy obecnej stawce godzinowej  wynoszącej 18,00 zł  
odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi 18,00 zł za 1 godzinę. Według nowej stawki godzinowej 30,00 zł                  
i zmianie kryteriów dochodowych od 01.01.2022r. , odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych  wyniesie 
30,00 zł.  
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