
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

 NR 258XXXIX/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019r. 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, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 17 ust.1 pkt 11, 
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2021r. poz.2268 
z późn. zm.) Rada Gminy Smyków uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019r. 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 zmienioną Uchwałą 
Nr 189/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków 
z dnia 25 listopada 2021r.: 

- §4 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: Pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych obowiązujący na terenie 
Gminy Smyków stanowi kwotę 25,82 złotych (słownie: dwadzieścia pięć złotych 82/100). 

§ 2. W Uchwale Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019r. 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 
zmienioną Uchwałą Nr 189/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 
25 listopada 2021r.: 

- §4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: Pełny koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych 
obowiązujący na terenie Gminy          Smyków stanowi kwotę 70,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt 
złotych 00/100). 

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr 189/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2021r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 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. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2023 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 
2019r. 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 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.) świadczenie usług opiekuńczych organizowanie         
i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Usługi opiekuńcze przyznawane 
są osobom, które      z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 
osób,  
a są jej pozbawione i rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.   

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (teksy 
jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek określenia w drodze 
uchwały szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz  
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. 

Niniejsza uchwała przygotowana została z uwagi na zmiany w cenach rynkowych usług 
spowodowane zmienionymi stawkami za pracę osób, w tym osób wykonujących usługi.  
 Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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