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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY SIEMYŚL 
z dnia .................... 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 221/XXXVII/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2859 oraz z 2019 r. 
poz. 6502) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Cenę za 1 godzinę usług opiekuńczych, na podstawie analizy kosztów realizacji tego 
zadania, ustala się w wysokości 27,00 zł brutto.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE

W związku ze wzrostem, od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalnej stawki godzinowej z tytułu
umów zlecenia, konieczne jest zwiększenie kwoty odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych.
Obecnie obowiązująca na terenie Gminy Siemyśl cena za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi
24,20 zł brutto. Proponowana cena od 1 stycznia 2021 r. - 27,00 zł brutto.

W związku z powyższym wnioskuję o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.
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