
UCHWAŁA NR LVIII/812/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022r. 
poz. 1079 ze zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2021r. poz. 2268 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/172/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 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, załącznik nr 1 do uchwały 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.       

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Tabela Nr 1 – wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze 
 

Dochód na osobę samotnie 
gospodarującą określony 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności 
usług opiekuńczych 

ustalona w % od kwoty 
usługi za 1 godzinę 

Dochód na osobę 
w rodzinie określony 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy 

społecznej 

Wysokość 
odpłatności usług 

opiekuńczych 
ustalona w % od 
kwoty usługi za 

1 godzinę 
  do 100%             

 
nieodpłatnie do 100% 

 
nieodpłatnie 

powyżej 
100-140%      

5% powyżej 
100-140% 

10% 

                powyżej 
              140-180% 

10% powyżej 
140-180% 

15% 

               powyżej 
              180-220%  

15% powyżej 
180-220% 

20% 

               powyżej 
              220-260% 

20% powyżej 
220-260% 

30% 

               powyżej 
              260-300% 

30% powyżej 
260-300% 

40% 

               powyżej 
              300-340% 

40% powyżej 
300-340% 

50% 

              powyżej 
              340-380%     

50% powyżej 
340-380% 

60% 

             powyżej 
             380-420% 

60% powyżej 
380-420% 

70% 

              powyżej 
             420-460% 

70% powyżej 
420-460% 

80% 

             powyżej 
            460-500% 

80% powyżej 
460-500% 

90% 

powyżej 
500% 

100% powyżej 
500% 

100% 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

/…/ 
Tadeusz Skarżyński 

 

Załącznik do uchwały Nr LVIII/812/2022

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 listopada 2022 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Miasta 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 szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Odpłatność jest  ustalana 
w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. Pełna odpłatność 
za jedną godzinę świadczonych usług opiekuńczych zarówno w dni robocze jak i w dni wolne od pracy w roku 
2022r. wynosi 27,20 zł. W związku z postępującą inflacją w Polsce następuje wzrost cen dóbr i usług 
konsumenckich. 

Biorąc pod uwagę ten fakt, aby nie obniżać standardu życia naszych klientów korzystających z pomocy 
w formie usług opiekuńczych oraz zminimalizować ponoszone przez nich koszty  konieczna jest zmiana tabeli  
ustalającej wysokość odpłatności  za usługi opiekuńcze, co pozwoli  na zróżnicowanie progów dochodowych 
i obniżenie wysokości ponoszonych opłat. 

W związku z powyższym  przyjęcie zmian do w/w  uchwały jest zasadne. 

 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
/…/ 

Grzegorz Kulawinek 
Wiceprezydent Miasta Kalisza 
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