
UCHWAŁA NR XXXVII/307/23 
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 6 marca 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/285/18 z dnia 26 marca 2018 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 zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2023 r. poz. 40) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/285/18 z dnia 26 marca 2018 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 zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania § 3. pkt 2 otrzymuje 
brzmienie „Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 26,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Uzasadnienie 

Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zobowiązuje radę gminy do określenia 
w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, stanowiące zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania. Dotychczasowa uchwała Nr XXXIII/285/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych zmieniona uchwałą Nr XXVIII/248/22 
Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. ustala koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 
wysokości 23,00 zł. 

Z kalkulacji wynika, iż średni koszt jednej godziny usług świadczonej przez opiekunkę zatrudnioną w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolonowskiem w 2022 r. wyniósł 39,78 zł, a po 
odliczeniu odpłatności 30,35 zł. 

Ustalając koszt jednej godziny usług opiekuńczych poniżej faktycznie poniesionych wydatków wzięto 
pod uwagę wzrastające koszty zatrudnienia opiekunek wynikające z podwyższenia płacy minimalnej, jednak 
kierując się faktem, iż z usług opiekuńczych korzystają osoby samotne, które ze względu na sytuacje 
zdrowotną, rodzinną i ekonomiczną wymagają szczególnego wsparcia ze strony gminy, wnosi się o 
ustalenie kosztu poniżej poniesionych wydatków tj. w wysokości 26,00 zł. 
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