
Projekt nr 15

z dnia 5 luty 2019 r.

UCHWAŁA NR 15
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 

i trybu ich pobierania.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2018r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 
których dochód na osobę samotnie gospodarującą i dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy 
kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. 1) Świadczeniobiorcy, których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, określone 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, na zasadach naliczania odpłatności określonych według podanej poniżej tabeli:

wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentachwysokość kryterium dochodowego
dla osoby samotnie 

gospodarującej
dla osoby w rodzinie

powyżej 101% do 150% 10% 20%
powyżej 150% do 200% 20% 30%
powyżej 200% do 250% 30% 50%
powyżej 250% do 300% 50% 70%
powyżej 300% do 350% 70% 90%

powyżej 350% 100% 100%

2) Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala rada gminy.

3) Ustala się koszt  1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 16,00zł.

4) Ustala się koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 22,00zł.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek 
pracownika socjalnego lub osoby objętej usługami opiekuńczymi lub specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi, może częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze na czas określony, osoby:

1) korzystające co najmniej z dwóch rodzajów usług jednocześnie,

2) ponoszące opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo – 
leczniczym, ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo – wychowawczych i leczniczo - 
rehabilitacyjnych,

3) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 
usług opiekuńczych,

4) które ponoszą wysokie koszty własnego leczenia lub wspólnie z nim zamieszkałego członka rodziny,

5) u których wystąpiło zdarzenie losowe, mające wpływ na sytuację majątkową osoby uprawnionej do usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
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6) co do których lub członków ich rodzin, zachodzą inne uzasadnione okoliczności w szczególności 
długotrwała choroba, bezrobocie, wielodzietność, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty 
materialne powstałe w wyniku zdarzenia losowego,

7) u których nie ma możliwości wyegzekwowania odpłatności z uwagi na zmiany chorobowe wieku 
podeszłego.

§ 4. 1) Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze naliczana jest z dołu zgodnie 
z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin usług faktycznie zrealizowanych,

2) Opłata za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze winna być wpłacana 
przelewem na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach lub w kasie Ośrodka do 25 dnia 
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę,

3) Zaprzestaje się dochodzenia u osób samotnych odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.

§ 5. Traci moc:

1) Uchwała Nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

2) Uchwała Nr XXVIII/319/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 
pobierania,

3) Uchwała Nr XXV/413/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 
pobierania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  w Krapkowicach.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 maja 2019r.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Projektu do Uchwały Nr 15  Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r.

Uchwałę podejmuje się na podstawie przepisów przytoczonych w jej wstępie.

Art. 50 ust. 6 przytoczonej ustawy nakłada na gminę obowiązek określenia 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 i trybu ich pobierania.

Celem niniejszej uchwały jest zaktualizowanie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Godzinowy koszt usługi opiekuńczej ustalany jest na
podstawie wydatków poniesionych na zatrudnienie osób świadczących i organizujących usługi w roku
poprzednim.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach przedstawia kalkulację kosztów usług opiekuńczych w tym
specjalistycznych

usług opiekuńczych za rok 2018 stanowiącą podstawę do ustalenia stawki za 1 godzinę usług od
01.05.2019r:

Jak wynika z kalkulacji kosztów usług opiekuńczych wydatki na opiekę domową w roku 2018
wyniosły 938.813,33 zł

Wynagrodzenia  -                                                                                      757.632,15 zł

Pochodne od wynagrodzeń -                                                                      134.371,94 zł

Wpłaty na PEFRON -                                                                                    3.607,00 zł

Ekwiwalent na odzież i środki BHP -                                                             8.000,00 zł

Odpisy na ZFŚS       -                                                                                 20.646,29 zł

Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych           8.255,77 zł

Pozostałe koszty -                                                                                         6.300,18 zł

Liczba wykonanych  godzin w 2018 roku  to 25.384,75

Kalkulacja

Koszt ogólny 938.813,33 zł : 25.384,75 = 36,98 zł

Koszt 1 godziny wynosi 36,98 zł
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