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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2020 r. 

W sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki 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 tryby ich pobierania. 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 6 , art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2019 poz 506) w związku z art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r  
o pomocy społecznej (Dz.U z2019 poz 1507) Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje: 

§ 1.  
W Uchwale Rady Miasta Zakopane nr XI/165/2015 z dnia 30 lipca 2015r w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychiatrycznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
i trybu ich pobierania dokonuje się następujących zmian: 
1) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 41,00 złotych 
(czterdzieści jeden złotych) 

2. Koszt 1 godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 
41,00zł. (czterdzieści jeden złotych). 

3. Podstawą ustalenia wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze jest wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

4. Z obowiązku odpłatności za wskazane w ust 1 i ust 2 usługi zwolnione w całości są osoby, których 
dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

5. W załączniku nr 1 do uchwały - tabeli odpłatność za usługi opiekuńcze i tabeli odpłatności za      
specjalistyczne usługi opiekuńcze określa się wysokość odpłatności osób za usługi 
w zależności od ich dochodów. 
2) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Zakopane 
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§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego . 
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Załącznik do uchwały Nr  
Rady Miasta Zakopane 
z dnia .................... 2020 r. 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 
OPIEKUŃCZE 

(z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 

Dochód wg kryterium 
dochodowego określonego w 
art. 8 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 

ustawy o pomocy społecznej) 

Osoby samotnie gospodarujące 
procent odpłatności za usługi 

opiekuńcze od podstawy przyjętej 
w Uchwale Rady Miasta 

Osoby w rodzinie 
procent odpłatności za usługi 

opiekuńcze od podstawy 
przyjętej w Uchwale Rady 

Miasta 
Do 100% nieodpłatne nieodpłatne 
Powyżej 100% - 140% 2,5% 2,5% 
Powyżej 140% - 160% 4% 4% 
Powyżej 160% - 180% 6% 6% 
Powyżej 180% - 200% 12% 12% 
Powyżej 200% - 250% 18% 18% 
Powyżej 250% - 300% 24% 24% 
Powyżej 300% - 350% 30% 30% 
Powyżej 350% 36% 36% 

Id: 680D0C86-FC46-4105-B7D7-FD8A5E962E2F. Projekt Strona 1 z 1



Uzasadnienie

Dotychczas obowiązująca uchwała Rady Miasta Zakopane nr XI/165/2015 z dnia 30 lipca 2015r w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi
została uchwalona przez Radę Miasta Zakopane około 5 lat temu i od tej daty nie weryfikowano stawki
bazowej służącej naliczeniu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Było to też podyktowane troską
o potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych które z uwagi na swoją sytuację są zmuszone ubiegać się
o pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych. Ustalenie stawki w wysokości zaproponowanej w projekcie
niniejszej uchwały pozwoli na urealnienie jej wysokości i w przypadku ogłaszania rządowych programów
dofinansowania tego zadania (np. Program Opieka 75+) pozwoli na zastosowanie przelicznika adekwatnego do
ponoszonych przez Miasto Zakopane kosztów. Zgodnie z zasadami Programu Opieka 75+, gmina może
ubiegać się o dofinansowanie ponoszonych kosztów usług realizowanych dla osób powyżej 75 roku życia,
w wysokości 50% stawki bazowej uchwalonej przez Radę Miasta. W celu zabezpieczenia potrzeb osób
korzystających z usług opiekuńczych została opracowana tabela odpłatności uwzględniająca realne dochody
podopiecznych. Zastosowana tabela procentowej odpłatności została tak opracowana, żeby urealnienie stawki
bazowej w minimalnym stopniu wpływało na bieżące koszty odpłatności ponoszone przez podopiecznych
MOPS w Zakopanem.

I tak przykładowo:

·W przypadku osiągania dochodu w przedziale 528zł – 739,20zł netto/m-c/na osobę w rodzinie, odpłatność
za 1 godz. usług będzie wynosiła 2,5% tj. 1,02zł (wg dotychczas obowiązującej uchwały było to 5% i wynosiło
0,65zł / 1 godz. usług)

·Najwyższa odpłatność dotyczy osób osiągających miesięcznych dochód netto na osobę w rodzinie
w kwocie powyżej 1848zł, odpłatność będzie wynosić 36% stawki bazowej to znaczy kwota 14,76zł za 1 godz.
usług (wg dotychczasowej uchwały podopieczny płacił 100% stawki bazowej to znaczy 13,00zł).

Jak wskazano powyżej, zaproponowana uchwała uwzględnia aktualne realne koszty ponoszone na
świadczenie usług opiekuńczych, natomiast z drugiej strony zabezpiecza też potrzeby osób korzystających
i chroni ich budżet przed ponoszeniem wydatków przekraczających ich możliwości.
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