
UCHWAŁA NR LI/340/2023 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 26 stycznia 2023 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 i trybu ich pobierania. 

 

 Na podstawie art. 7ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) uchwala się co 

następuje: 

 

§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2019 roku  

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 i trybu ich pobierania. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/340/2023 

        Rady Miejskiej w Sochocinie 

        z dnia 26 stycznia 2023r. 

 

§ 1. 1  Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:  

1) usługi opiekuńcze – obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną,  

2) specjalistyczne usługi opiekuńcze – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem; 

3) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2268 ze zm.), 

4) świadczeniobiorca – osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych, 

5) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 

dochodowe na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, 

6) opłata – kwota odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o „ specjalistycznych usługach opiekuńczych” 

rozumieć przez to należy specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

§ 2.  1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje: 

a) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób a jest jej pozbawiona, 

b) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 

małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej 

zgodą, lub z urzędu. 

 

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania 

przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie. 

 

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy  

są wykonywane wyłącznie na jego rzecz. 

 

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane oraz świadczone  

w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy – na terenie miasta i gminy Sochocin, w wymiarze nie 

wyższym niż 8 godzin dziennie w zależności od możliwości, w dni robocze, w godzinach od 8:00 

do 16:00. Jeżeli wymaga tego sytuacja, dopuszcza się możliwość wyjazdu ze świadczeniobiorcą  

w celu załatwienia spraw urzędowych bądź wizyt u lekarza. 



 

§ 3. 1 Zakres usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce 

ich świadczenia ustala się w oparciu o: 

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb świadczeniobiorcy, przeprowadzoną na podstawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez inne osoby, w tym rodzinę, a także 

wspólnie zamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych, 

3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną świadczeniobiorcy, w tym opinię lekarza 

w formie zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji. 

 

2. Zakres usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich 

świadczenia ustalane są w decyzji wydanej przez Kierownika MGOPS lub innego pracownika 

Ośrodka upoważnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin do wydawania decyzji  

w sprawach z zakresu pomocy społecznej. 

 

§ 4. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się 

na kwotę 18,00 zł ( słownie: osiemnaście złoty)  

 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nieodpłatnie przyznaje się osobom 

samotnym lub osobom w rodzinie, których dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. 

 

3. Osoba samotna lub osoba w rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy, zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z poniższą tabelą: 

  

Dochód miesięczny na osobę wg 

kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej  

w % 

Osoby samotne  Osoby samotne i osoby w 

gospodarstwie wieloosobowym 

(posiadające osoby zobowiązane do 

alimentacji) 

1 2 3 

 

do 200% 
 

nieodpłatnie 

 

nieodpłatnie 
 

Powyżej 200% do 280% 
 

50% 

 

60% 
 

Powyżej 280% do 320% 
 

75% 

 

85% 
 

Powyżej 320%  
 

100% 

 

100% 

 

4. Opłatę za świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się 

za okres miesiąca kalendarzowego. 

 

5. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn: kosztu opłaty,  

o którym mowa w § 4 ust. 1, wysokości określonej w procentach zawartej w powyższej tabeli oraz 

liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu.  

 



6. Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca będzie 

dokonywała na podstawie faktury VAT wystawianej co miesiąc przez Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sochocinie, w oparciu o decyzję przyznającą usługi oraz ewidencję czasu 

pracy – karty pracy osoby świadczącej usługi, która stanowi podstawę do wyliczenia 

zrealizowanych godzin usług w środowisku. 

 

7. Opłatę, o której mowa w § 4 ust. 5 należy uiszczać na rachunek bankowy Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie wskazany w decyzji administracyjnej przyznającej 

usługi oraz fakturze VAT, w miesięcznych okresach rozliczeniowych do 15 – ego dnia każdego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi. 

 

8. W przypadku śmierci świadczeniobiorcy, zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za 

usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w miesiącu, w którym nastąpił zgon.  

 

§ 5. 1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności mogą być częściowo lub całkowicie 

zwolnione z ustalonej odpłatności na okres 1 roku. 

 

2. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:  

a) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze godzinowym, powodującym,  

iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub 

świadczeniobiorcy w rodzinie; 

 b) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość 

zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy  

w rodzinie, związanych z : potrzebami mieszkaniowymi; przewlekłym leczeniem, w tym  

z koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, 

stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami zakupu.  

 

3. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:  

a) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług,  

 

b) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy 

społecznej, w placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej,  

 

c) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna 

osoba jest obłożnie chora,  

 

d) posiadania niepełnosprawności w stopniu znacznym osoby samotnie gospodarującej lub  

w rodzinie, wymagającej zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz wymagającej wsparcia potwierdzonego w orzeczeniu o niepełnosprawności w 

zakresie korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co 

rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych 

świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne 

placówki. 

 

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z ponoszenia opłaty za usługi podejmuje 

Kierownik MGOPS w Sochocinie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 

 



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/340/2023 

        Rady Miejskiej w Sochocinie 

        z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

Kalkulacja kosztu 1 godziny (60 minut) usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez opiekunkę środowiskową 

zatrudnioną w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie  

 

Kalkulacja sporządzona została na podstawie kosztów świadczonych usług opiekuńczych w 2022r.  

Koszty świadczonych usług opiekuńczych w 2022 roku: 

- z tyt. zatrudnienia osoby świadczącej usługi – umowa o pracę -    29 637,77 zł  

- dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych       2 640,70 zł 

- koszt netto           26 997,07 zł 

- roczna liczba przepracowanych w środowisku godzin      912 

 

26997,07 zł : 912 godzin =29,60 zł za godzinę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR LI/340/2023 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 26 stycznia 2023 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 i trybu ich pobierania. 

 

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 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 

z opłat, jak również tryb ich pobierania. 

Obowiązująca do tej pory uchwała podjęta była w 2019 roku i stawka za godzinę usług 

opiekuńczych wynosiła 11,50 zł. Proponowana nowa uchwała wynika ze zmian w zakresie 

wysokości stawek za 1 godzinę świadczonych usług. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. od dnia 1 stycznia 2023 roku minimalne 

wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 3 490,00 zł a minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 

22,80 zł.  

Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, iż dochody z opłat za usługi opiekuńcze w znikomym 

stopniu pokrywają koszty zatrudnienia pracownika, które dodatkowo znacznie wzrosną  

po 1 stycznia 2023 roku należy zmienić stawkę za godzinę usług opiekuńczych. 

Wobec powyższego podjęcie nowej uchwały w tym zakresie jest zasadne. 

 


