
UCHWAŁA  NR  198/XXVI/2020 

Rady Miejskiej w Gostyninie 
 

z dnia 29 października 2020 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. 

Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, 

odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2020, poz.  713 t. j.) w zw. z art. 50 ust. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z  2019 poz. 1507 j.t. z późn. zm.), Rada Miejska w Gostyninie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. W uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w 

sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od 

opłat za usługi opiekuńcze I specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zmienia się 

treść załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały, stanowiących tabele odpłatności za usługi 

opiekuńcze, które otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.: 

 

1) załącznik nr 1 do uchwały - „Tabela odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego, 

ponoszonej przez osoby będące w rodzinie”, 

 

2) załącznik nr 2 do uchwały - „Tabela odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego, 

ponoszonej przez osoby samotnie gospodarujące”. 

 

2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Gostynina. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2021 r. 

 

                                                                  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Andrzej Hubert Red 



UZASADNIENIE 

 

 

 Od 1 stycznia 2017 r. usługi opiekuńcze są świadczone przez pracowników 

zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 Z uwagi na zmianę wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie 

od 1 stycznia 2021 r., pracownicy zatrudnieni do świadczenia usług będą otrzymywać 

wynagrodzenie  w  wysokości 18,30 zł brutto za godzinę W związku z powyższym konieczna 

jest zmiana wysokości stawki odpłatności za usługi opiekuńcze, której wysokość od 1 

stycznia 2021 r. ustalono na kwotę 21,47 zł. 

 W związku z powyższym istnieje uzasadniona potrzeba zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stanowiących tabele odpłatności. 

 Dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 198/XXVI/2020  

Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 29 października  2020r. 

        

Tabela odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego, ponoszonej przez osoby 

będące w rodzinie 

 

 

Dochód na osobę w rodzinie 

w złotych 

Stawka odpłatności od ceny usługi – 21,47 zł 

w   % w zł  za 1 godz. usługi 

  Do 528,00  zł 

 0 0 

Od 528,01 - do 739,20 

powyżej 100% do 140% 20 4,29 

Od 739,21- do 950,40 

 powyżej 140% do 180% 40 8,59 

Od 950,41- do 1056,00 

powyżej 180% do 200% 
60 12,88 

Od 1056,01 – do 1320,00 

powyżej 200% do 250% 80 

 

17,18 

Od 1320,01 

pełna odpłatność 100 21,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
 



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 198/XXVI/2020  

Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 29 października  2020r. 

 

Tabela odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych    

i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego 

ponoszonej przez osoby samotnie gospodarujące    

 

   

 

Dochód na osobę w rodzinie 

w złotych 

 

Stawka odpłatności od ceny usługi – 21,47 zł 

w   % w zł  za 1 godz. usługi 

  Do 701,00 zł 0 0 

Od 701,01 do 841,20 

powyżej 100 % do  120 % 15 3,22 

Od 841,21 do 981,40 

powyżej 120 % do 140 % 20 4,29 

Od 981,41 do 1121,60 

powyżej 140 % do 160 % 
30 

 

6,44 

Od 1121,61  do 1261,80 

powyżej 160 % do 180 % 40 8,59 

Od  1261,81 do 1542,20 

powyżej 180 % do 220 % 50 10,74 

Od 1542,21 do 1682,40 

Powyżej 220 % do 240 % 60 12,88 

Od 1682,41 do 1822,60 

Powyżej 240 % do 260 % 70 15,03 

Od 1822,61 do 1962,80 

Powyżej 260 % do 280 % 80 17,18 

Od 1962,81 do 2103,00 

Powyżej 280 % do 300 % 90 19,32 

Od  2103,01 

Powyżej  300 % 100 21,47 

 


