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Zatwierdzony przez .......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA KOBYŁKA 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXX/230/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2020r. 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 oraz trybu ich pobierania 

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

§ 1. W uchwale Nr XXX/230/2020  Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2020 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 oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2020 r., poz. 13553) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Koszt jednej godziny za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 28,00 zł.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą od dnia 1 sierpnia 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 15 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Realizator usług na terenie Miasta Kobyłka wyłaniany jest w drodze 
postępowania przetargowego. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. usługi były realizowane przez 
Agencję Służb Społecznych w Warszawie. Od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizacją usług 
opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, będzie zajmowała się Spółdzielnia Socjalna 
„Podkowa” wyłoniona w postępowaniu przetargowym. 

W myśl art. 50 ust. 6 ww. ustawy rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze. 

W celu uaktualnienia kwestii dotyczących kosztu usługi w roku 2022 wskazane jest przyjęcie przedmiotowej 
uchwały. 
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