
UCHWAŁA NR XL/284/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/276/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 
2013 r. w sprawie określenia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/276/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013 r. 
w sprawie określenia 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 
z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. 
poz. 6456) wprowadza się następujące zmiany:

§ 3. Otrzymuje brzmienie:
"§ 3.1. Cenę jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 18,25 zł.

2. Cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 30,00 zł."

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego,  z mocą obowiązującą od 1 lutego 2018 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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Uzasadnienie

W myśl przepisów przywołanych na wstępie Rada Gminy 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
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich
pobierania.

Przytoczony przepis ustawy o pomocy społecznej stanowi, że Rada Gminy jest organem właściwym
do określenia szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze.

Do wyliczenia kosztu jednej godziny usług opiekuńczych przyjęto:

- wysokość minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. stosowanej do osób
fizycznych przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi jednorazowo w ramach
samozatrudnienia tj. kwotę 13,70 zł według Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września
2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r . poz.1747),

- plan budżetu na realizację zadania – usługi opiekuńcze na rok 2018 : 864 000 zł,

- okres realizacji usług opiekuńczych w roku: 12 miesięcy,

- planowana liczba godzin świadczenia usług opiekuńczych w miesiącu : 3 945 godzin

864 000 zł : 12 miesięcy

--------------------------------- = 18,25 zł za jedną godzinę usług opiekuńczych

3 945 godzin

Oznacza to konieczność zmiany przez Radę Gminy wysokości kosztu usług opiekuńczych
w przedmiotowej uchwale.
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