
KARTA UZGODNIEŃ 

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 841/L/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada 

2021 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 zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania 

 

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY 

Podstawę do podjęcia uchwały stanowi art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym 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. 

 

Zmiany w uchwale Nr 841/L/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada 2021 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 zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

dotyczą wysokości stawki za godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  

 

Nowa stawka za godzinę świadczenia usług opiekuńczych od 1 stycznia 2023 r. wynosić będzie 29,45 zł 

(aktualnie stawka ta wynosi 27,14 zł), a specjalistycznych usług opiekuńczych 64,50 zł (aktualnie stawka ta 

wynosi 57 zł). Stawka jest odzwierciedleniem ceny zaoferowanej przez podmioty wyłonione w ramach 

zamówień publicznych do świadczenia usług. Określenie kosztu godziny usług jest obligatoryjnym elementem 

uchwały. 

Z usług opiekuńczych korzysta w ciągu roku ok. 690 osób, natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych 

ok. 65 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. 3.971.293 zł, z czego ok. 551.088 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze  

i 3.420.205 zł na usługi opiekuńcze świadczone przez firmy zewnętrzne, a także ok. 1.991.365 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 oscylować będą w granicach 

1.000.000 zł. 


