
UCHWAŁA NR LV/385/2022
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany w Uchwale nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 września 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 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art.17 ust 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), Rada Mejska w Głuszycy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 września 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 szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) §7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„§7 ust. 3. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej od dnia 01 stycznia 2023 r. ustala się na kwotę 29,00 zł”.

2) §7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„§7 ust. 4. Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej od dnia 01 stycznia 2023 r. ustala się na 
kwotę 35,00 zł".

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy świadczy usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych, poprzez 
zatrudnianie opiekunek na: umowy o pracę oraz opiekunek zatrudnianych na umowy zlecenia. Wynagrodzenia 
opiekunek na dany rok ustalane są każdorazowo na poziomie płacy minimalnej aktualnej na dany rok. 
W związku ze wzrostem płacy minimalnej rośnie koszt 1 h zatrudnienia opiekunek, co powoduje konieczność 
urealnienia stawki odpłatności za 1 h usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych. Odpłatność za 
1 h specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych ze środków gminy powinna wynikać z kosztu 1 h 
osoby zatrudnionej do ich realizacji.
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