
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 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. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. 
poz. 1622, 1690, 1818, 2473), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat za te usługi, jak również tryb ich pobierania. 

§ 2. 1. Usługi wymienione w § 1 przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których 
dochód nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.

2. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w ust.1 są zobowiązane do zwrotu 
wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na następujących 
zasadach:

wysokość odpłatności - % kosztu usługidochód gospodarstwa domowego wyrażony jako % 
kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy 
społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy

osoba samotnie 
gospodarująca osoba w rodzinie

1 2 3
powyżej 100% do 150% 3% 9%
powyżej 150% do 200% 6% 12%
powyżej 200% do 250% 9% 15%
powyżej 250% do 350% 18% 24%
powyżej 350% do 450% 36% 60%
powyżej 450% do 550% 60% 100%

powyżej 550% 100% 100%

3. Odpłatność za usługi naliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie 
kart pracy opiekunów, zawierających ewidencję godzin świadczonych usług i potwierdzenie 
ich wykonania przez świadczeniobiorcę.

§ 3. 1. Ustala się następujące koszty jednej godziny usług, stanowiące podstawę 
ustalenia wysokości odpłatności za te usługi na zasadach określonych w § 2:
1) koszt jednej godziny usług opiekuńczych - 1,3% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę obowiązującego w danym roku,
2) koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.
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2. W sytuacji konieczności świadczenia usług opiekuńczych jednocześnie przez dwie 
osoby u jednego świadczeniobiorcy, do podstawy ustalenia wysokości odpłatności nie bierze 
się kosztów pracy drugiej osoby.

3. W sytuacji świadczenia jednemu świadczeniobiorcy usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych, do podstawy ustalenia odpłatności bierze się koszty 
każdego rodzaju usług.

4. Podstawą do wniesienia opłaty za usługi, o których mowa w § 1 jest nota księgowa 
wystawiana po zakończeniu każdego miesiąca przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu.

5. Należność z tytułu odpłatności za usługi świadczeniobiorca zobowiązany jest wnosić 
na rachunek bankowy Ośrodka podany na nocie księgowej.

§ 4. 1. Świadczenie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych przyznaje się przy uwzględnieniu następujących zasad:
1) usługi świadczone są w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w dni robocze

w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00,
2) w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość 

okresowego świadczenia usług opiekuńczych w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00,
3) dopuszcza się świadczenie usług opiekuńczych w dni wolne od pracy, niedziele

i święta osobom samotnym, dla których pomoc w tych dniach jest niezbędna; usługi te 
obejmują tylko najbardziej podstawowe czynności związane z higieną osobistą, 
przygotowaniem posiłków, pielęgnacją zleconą przez lekarza,

4) dopuszcza się przyznanie usług w dni wolne od pracy, niedziele i święta osobom 
samotnie zamieszkującym, jeżeli rodzina z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie tej 
pomocy zapewnić, usługi te obejmują czynności wymienione w punkcie 3,

5) wymiar czasowy i zakres świadczonych usług ustalany jest indywidualnie dla każdego 
świadczeniobiorcy; świadczeniobiorca otrzymuje zakres usług sporządzony w formie 
pisemnej.
2. Osoba ubiegająca się o przyznanie usług w trakcie wywiadu środowiskowego zostaje 

zapoznana z zasadami ich organizacji i sposobem świadczenia, wysokością ponoszonej 
odpłatności oraz trybem jej wnoszenia.

§ 5. 1. Osoba korzystająca z usług wymienionych w § 1 może, na jej wniosek lub wniosek 
pracownika socjalnego, być całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas 
określony ze względu na:
1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub 

ośrodku wsparcia lub za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej,  
leczniczo – rehabilitacyjnej lub opiekuńczo – leczniczej,

2) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną osobę przewlekle chorą,

3) brak własnego źródła dochodu i utrzymywanie się świadczeniobiorcy ze środków pomocy 
społecznej,

4) zdarzenie losowe rozumiane jako nieoczekiwane wydarzenie, które negatywnie wpływa 
na stan psychiczny lub fizyczny świadczeniobiorcy.
2. Osoba korzystająca z usług wymienionych w § 1 może, na jej wniosek lub wniosek 

pracownika socjalnego, być częściowo zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas 
określony ze względu na:
1) zaistnienie bardzo trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej świadczeniobiorcy, związanej 

z koniecznością ponoszenia niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość 
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zagraża egzystencji świadczeniobiorcy, a wydatki te obejmują zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych lub leczniczych, w tym konieczność  rehabilitacji, zakup lekarstw, 
artykułów higienicznych, artykułów pielęgnacyjnych lub konieczność stosowania 
zalecanej diety; wydatki wymagają udokumentowania dowodami opłat lub dowodami 
zakupu,

2) konieczność jednoczesnego korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług,
o których mowa w § 1 uchwały.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/109/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 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 (Dz. Urz. Województwa  
Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3565).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.  
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Uzasadnienie

Projekt uchwały Rady Miasta Kołobrzeg dotyczy 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.

Zmiana w stosunku do obowiązującego obecnie uregulowania, wprowadzonego
Uchwałą Nr IX/109/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. Urz.
Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3565) ma na celu dostosowanie
aktu prawa miejscowego do obowiązujących przepisów o pomocy społecznej oraz do
rozstrzygnięcia nadzorczego nr P-1.4131.381.2019.K Wojewody
Zachodniopomorskiego.

Według przepisu art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do
kompetencji Rady Miasta należy ustalenie warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym ustalenie kosztu jednej
godziny świadczonych usług.

Proponuje się ustalenie kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i jednej godziny
specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości określonego procentu minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Zasada ta jest zgodna
z przepisem art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej i powoduje, że w kolejnych
latach nie będzie konieczności zmiany uchwały, tak jak miałoby to miejsce w sytuacji
ustalenia przez Radę Miasta ceny godziny usług w postaci kwotowej.

Zasadę tę Rada Miasta Kołobrzeg przyjęła w zakresie kosztów usług świadczonych
przez MOPS w Kołobrzegu w ramach projektu unijnego - Uchwała Nr XIX/284/20 Rady
Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi teleopieki
i usługi asystenckie w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych
i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 1469).

W roku 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600,00 zł, co powoduje, że
koszt jednej godziny usług opiekuńczych od 1 października 2020 roku stanowić będzie
kwotę 33,80 zł (1,3% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę), a koszt jednej
godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wyniesie 104,00 zł (4% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Zgodnie z treścią obowiązującej obecnie uchwały, koszt jednej godziny usług
opiekuńczych ustalany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
i na rok 2020 skalkulowany został na kwotę 34,06 zł. Różnica pomiędzy proponowanym
od 01.10.2020 r. kosztem jednej godziny usług opiekuńczych, a obecnym kosztem
wynosi -0,26 zł. Szacuje się, że globalna odpłatność świadczeniobiorców usług
opiekuńczych w IV kwartale br. będzie niższa od planowanej o 0,76%, a wysokość
dochodów z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w 2020 r., po wejściu w życie
proponowanej uchwały będzie niższa o 285,00 zł niż wysokość dochodów planowanych
na rok bieżący z tego tytułu. Należy mieć na uwadze, że na wartość dochodów wypływa
jednocześnie liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych oraz poziom odpłatności
ustalany indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy.
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W roku 2020 Ośrodek nie ustalał kosztu jednej godziny specjalistycznych usług
opiekuńczych, gdyż w bieżącym roku świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których koszty ustalane są na podstawie
odrębnych przepisów, a świadczenie pozostałych specjalistycznych usług MOPS
rozpoczął w ramach projektu unijnego, dla którego szczegółowe warunki przyznawania
i odpłatności za te usługi Rada Miasta Kołobrzeg przyjęła uchwałą wskazaną powyżej.

Uregulowanie kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych w treści uchwały jest podstawą do ustalenia indywidualnie każdemu
świadczeniobiorcy – w drodze decyzji administracyjnej - całkowitego miesięcznego
kosztu świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych po
uwzględnieniu liczby godzin świadczonych usług i właściwego poziomu odpłatności.

Poniżej symulacja faktycznej odpłatności za jedną godzinę świadczonych usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych od 01.10.2020 r.

OSOBA SAMOTNIE GOSPODARUJĄCA
– kryterium dochodowe 701,00 zł (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

dochód gospodarstwa
domowego wyrażony jako %
kryterium uprawniającego do

świadczeń pomocy
społecznej, określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy

Wysokość odpłatności za 1 godzinę

% odpłatności

usługi opiekuńcze
(w zł)

koszt 1 godziny –
33,80 zł

specjalistyczne usługi
opiekuńcze (w zł)
koszt 1 godziny –

104,00 zł

powyżej 100% do 150%
3% 1,01 3,12

w zł 701,01 – 1.051,50

powyżej 150% do 200%
6% 2,03 6,24

w zł 1.051,51 – 1.402,00

powyżej 200% do 250%
9% 3,04 9,36

w zł 1.402,01 – 1.752,50

powyżej 250% do 350%
18% 6,08 18,72

w zł 1.752,51 – 2.453,50

powyżej 350% do 450%
36% 12,17 37,44

w zł 2.453,51 – 3.154,50

powyżej 450% do 550%
60% 20,28 62,40

w zł 3.154,51 – 3.855,50

powyżej 550% 100% 33,80 104,00

OSOBA W RODZINIE
– kryterium dochodowe 528,00 zł (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

dochód gospodarstwa
domowego wyrażony jako %
kryterium uprawniającego do

świadczeń pomocy
społecznej, określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy

Wysokość odpłatności za 1 godzinę (w zł)

% odpłatności

usługi opiekuńcze
(w zł)

koszt 1 godziny –
33,80 zł

specjalistyczne usługi
opiekuńcze (w zł)
koszt 1 godziny –

104,00 zł

powyżej 100% do 150%
9% 3,04 9,36

w zł 528,01 – 792,00

powyżej 150% do 200%
12% 4,06 12,48

w zł 792,01 – 1.056,00

powyżej 200% do 250%
15% 5,07 15,60

w zł 1.056,01 – 1.320,00

powyżej 250% do 350%
24% 8,11 24,96

w zł 1.320,01 – 1.848,00
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powyżej 350% do 450%
60% 20,28 62,40

w zł 1.848,01 – 2.376,00

powyżej 450% do 550%
100% 33,80 104,00

w zł 2.376,01 – 2.904,00

powyżej 550% 100% 33,80 104,00

Zgodnie z delegacją ustawową projekt uchwały przewiduje sytuacje, w których możliwe
jest całkowite lub częściowe zwolnienie świadczeniobiorcy z ponoszenia odpłatności za
usługi. W stosunku do przepisów obecnie obowiązującej uchwały Rady Miasta -
w niniejszym projekcie uchwały wprowadza się zmiany obejmujące warunki zwolnienia
od opłat za świadczone usługi poprzez ustalenie odrębnych warunków dla całkowitego
zwolnienia na czas określony z ponoszenia odpłatności i dla częściowego zwolnienia
z tych opłat.

Wprowadzenie regulacji umożliwi prawidłową realizację zadań powierzonych Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
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