
KARTA UZGODNIEŃ 

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

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 

 

 

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY 

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej rada gminy zobowiązana jest 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, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Projektowana uchwała zastąpi uchwałę dotychczasową (tj. uchwałę Nr 525/XL/2017 z późniejszymi zmianami) i będzie 

obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. 

W porównaniu z dotychczasowymi regulacjami  zmianie ulega zapis dotyczący wnoszenia opłat za usługi (opłaty będzie 

można wnosić na konto MOPS). Wyeliminowano ponadto zapis mówiący o tym, w jaki sposób oblicza się odpłatność za 

usługi (zgodnie z aktualnym stanowiskiem nadzoru prawnego kwestii obliczania opłat nie powinna regulować uchwała). 

Zmianie ulegnie również stawka za godzinę usług. Nowa stawka za godzinę świadczenia usług opiekuńczych od 1 stycznia 

2022 r. wynosić będzie 27,14 zł (aktualnie stawka wynosi: 25,35 zł). Stawka za godzinę specjalistycznych usług 

opiekuńczych pozostaje na dotychczasowym poziomie 50 zł. 

Nowa stawka za usługi opiekuńcze jest odzwierciedleniem ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w ramach postępowania 

o zamówienie publiczne.  

Określenie kosztu godziny usług  jest obligatoryjnym elementem uchwały. 

Z usług opiekuńczych korzysta w ciągu roku ok. 600 osób, natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych ok. 50 osób. 

Są to głównie osoby starsze i niepełnosprawne. 

 

Uchwała podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała ma charakter aktu prawa miejscowego i wymaga publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

 

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU 

UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU 

 
Szacuje się, że na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczonych będzie 

w przyszłym roku ok. 6.000.000 zł, z czego ok. 3.700.000 zł na usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną, 

ok. 630.000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną i ok. 1.670.000 zł na usługi 

opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu. 

Na wykorzystanie środków do tej wysokości dyrektorowi MOPS udzielono upoważnienia do zaciągania zobowiązań. 

Zakłada się, że wpływy z opłat za usługi, w tym za usługi specjalistyczne zbliżone będą do aktualnych i oscylować będą 

w granicach 700.000 zł. 

 

 


