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z dnia  10 sierpnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2012 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR XIV/268/11 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 30 
listopada 2011 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, 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 2001 r. Nr 
142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, 
Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 
poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 221 poz. 1738, 
z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, Nr 217 poz. 1427, z 2011 r. Nr 81 poz. 
440, Nr 106 poz. 622, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 579 ) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale NR XIV/268/11 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 30 listopada 
2011 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, jak również trybu ich pobierania 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 159) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 6. 1. Cena 1 godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 2,3 % kwoty 
najniższej emerytury. Zmiana ceny następuje z dniem 1 stycznia każdego roku przy uwzględnieniu kwoty 
najniższej emerytury obowiązującej w roku poprzednim. 

2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność 
za 1 godzinę usług w zależności od posiadanego dochodu określonego w przepisach ustawy o pomocy 
społecznej, według poniższej tabeli.”.

 
Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny 1 godziny usługi dla: Procentowy dochód wg kryterium dochodowego 

z ustawy o pomocy społecznej Osób samotnych lub osób samotnie 
gospodarujących 

Osób w gospodarstwach 
wieloosobowych 

1 2 3 
do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej 100-132,5 1,5 3,7 
powyżej 132,5-165 3 7 
powyżej 165-187,5 5 11 
powyżej 187,5-220 7 15 
powyżej 220-237,5 11 20 
powyżej 237,5 - 255 15 25 
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powyżej 255 - 265 22,5 32,5 
powyżej 265-275 30 40 
powyżej 275 – 282,5 45 55 
powyżej 282,5 - 290 60 70 
powyżej 290- 310 75 85 
powyżej 310 -330 90 100 
powyżej 330 100 100 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego . 
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Uzasadnienie

W związku z wnioskiem Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim o wprowadzenie 
dodatkowego unormowania w Uchwale NR XIV/268/11 RADY MIASTA PIOTRKOWA 
TRYBUNALSKIEGO z dnia 30 listopada 2011 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, jak również trybu ich pobierania umieszcza się zapis określający sposób 
wyliczenia ceny 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Zgodnie z art.50 ust. 6 ustawy 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 od opłat, jak również tryb ich pobierania.” 

Obecnie wyliczenie odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 
dokonywane jest samodzielnie przez Dyrektora DDPS zgodnie z Regulaminem DDPS, w czwartym kwartale 
roku bieżącego, na poziomie rzeczywistych wydatków poniesionych w czterech kwartałach poprzedzających 
wyliczenie. W 2012 r. cena 1 godziny wynosi 18,65 zł. Zapis po zmianie spowoduje, iż począwszy od 
1 stycznia 2013 r. cena 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosić będzie 
2,3 % kwoty najniższej emerytury obowiązującej w roku poprzednim tj. 799,18 zł x 2.3% = 18,38 zł 

Różnica w cenie jednej godziny usług opiekuńczych obliczanej obecnym sposobem naliczania 
a proponowanym wynosi 0,27 zł, co nie będzie mieć znaczącego wpływu na dochody osiągane z tytułu wpłat za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, natomiast przyczyni się w przyszłości do zmniejszenia 
kosztów ponoszonych przez podopiecznych korzystających z ww. usług. 

Ponadto zmieniono tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozszerzając 
przedziały dochodu świadczeniobiorców określonego w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zmiana ta ma 
na celu zapobiec przypadkom nieproporcjonalnego procentowo wzrostu kwoty odpłatności za 1 godzinę usług 
opiekuńczych w stosunku do wzrostu dochodu osób korzystających z usług opiekuńczych. 
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