
 
 

UCHWAŁA NR LV/310/2022 

RADY GMINY BOROWIE 

 
z dnia 29 grudnia 2022 roku 

 
zmieniająca uchwałę 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, udzielane przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu oraz szczegółowych zasad częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat. 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2021 poz. 2268 z późn. zm.)  
Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
W  załączniku  nr 2   Uchwały  Nr  XIX/113/2020  Rady  Gminy  Borowie  z  dnia  22  maja  

2020  roku  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, udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Borowiu oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z 
opłat oraz trybu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2020 r. poz. 6570),  zmienia  się  
dotychczasową treść  § 1,  który  otrzymuje  następujące  brzmienie: 

„ § 1. 

1. Stawka opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 40 zł brutto. 
2. Stawka opłaty za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 47 zł brutto. 
3.Nie pobiera się opłaty za usługi świadczone w miesiącu, w którym nastąpił zgon 

świadczeniobiorcy. 
4. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby 

objętej usługami oraz jej dochodu na osobę w rodzinie.” 

 
 

§ 2. 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie. 

 
§ 3. 

 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. 

 
 
 

    Przewodnicząca Rady Gminy   
Alicja Szaniawska   

 
 
 



 
 

 
UZASADNIENIE 

do projektu zmiany załącznika nr 2 do Uchwały 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 zwalniania od opłat za te 

usługi oraz trybu ich pobierania. 

 W załączniku jest proponowana podwyżka stawki godzinowej z 34 zł brutto na 40 zł dla 

usług opiekuńczych i z 40 na 47 zł brutto specjalistycznych usług opiekuńczych. Wiąże się to 

bezpośrednio ze wzrostem kosztów i cen innych podobnych usług opiekuńczych. Zmieniana 

stawka ustalona była w maju 2020 r. 

Nadmienić należy, iż organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym, 

finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług 

opiekuńczych jest pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki 

higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie – w miarę możliwości 

ośrodka pomocy społecznej – kontaktów z otoczeniem. 

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. Warunki 

odpłatności za usługi powinny pozwalać na zapewnienie ekonomicznej dostępności do usług 

osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (głównie starszym i 

niepełnosprawnym). 

W obecnym czasie na terenie gminy 1 osoba korzysta z tego typu pomocy, a połowa 

środków jest dofinansowywana z budżetu państwa w ramach programu Opieka 75+. 

  

 
 
 
 


