
UCHWAŁA NR XXV/268/21 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/88/19 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2019 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, jak również trybu ich 

pobierania zmienionej uchwałą nr IX/93/19 Rady Miasta Poręba z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1876,  z późn. zm.), 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VIII/88/19 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2019 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, jak również trybu ich pobierania, zmienionej uchwałą nr 
IX/93/19 Rady Miasta Poręba z dnia 26 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3. Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 20 zł.”; 

2) w § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „4. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 
30 zł.”; 

3) w § 3 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. Ustala się następujące zasady odpłatności: 

Wskaźnik odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych liczony w 

procentach (%) od ceny 1 godziny tych usług  

Dochód na osobę ustalony zgodnie                            
z ustawą o pomocy społecznej/           

procentowe kryterium dochodu ustalone 
zgodnie z ustawą  o pomocy społecznej Osoba samotna/                         

samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

                    do        100 % Nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej   100% do 150% 10% 10% 
powyżej   150% do 200% 20% 25% 
powyżej   200% do 250% 30% 35% 
powyżej   250% do 300% 50% 55% 
powyżej   300% do 350% 60% 70% 
powyżej   350% do 400% 85% 90% 
                powyżej   400% 100% 100% 

”; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

W myśl art. 50 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy o pomocy społecznej, rada gminy określa w drodze
uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W obrocie prawnym funkcjonuje już uchwała Nr VII/88/19 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca
2019 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 trybu ich pobierania zmieniona uchwałą nr IX/93/19 Rady Miasta Poręba z dnia
26 sierpnia 2019 r. Należało jednak dokonać w niej kolejnej zmiany podyktowanej rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej w 2021 r. z dnia 15 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1596) i ustaleniem od 1 stycznia
2021 r. nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 800,00 zł i nowej stawki
godzinowej na poziomie 18,30 zł. Zmiany dotyczą zatem zwiększenia kosztu jednej godziny usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wyliczenia kosztu jednej godziny usług oparto
o przewidywaną kalkulację roboczogodzin sporządzoną na podstawie wynagrodzeń wypłacanych od
1 stycznia 2021 r. pracownikom zatrudnionym na stanowisku opiekuna medycznego. (Wyliczenia jako
załącznik).

Jednocześnie jednak, pomimo ww. wzrostu a dla zapewnienia ekonomicznej dostępności do usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom wymagającym wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, głównie starszym i niepełnosprawnym, ustalono - uwzględniając obciążenie domowego
budżetu tych osób - optymalny koszt za jedną godzinę takich usług tj. 20,00 zł dla pierwszej grupy usług
i 30,00 zł dla drugiej grupy.

Nadto, zaproponowano nowy podział w ramach kryterium dochodowego, uwzględniający różnice
pomiędzy dochodem osoby samotnej lub osoby samotnie gospodarującej w rozumieniu przepisu
art. 6 pkt. 9 i 10 ustawy o pomocy społecznej a dochodem w rodzinie przelicznym następnie na dochód
osoby w rodzinie.

Skutkiem niniejszej uchwały będzie przede wszystkim zwiększenie kwot odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Poręba, marzec 2021 r.
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