
UCHWAŁA NR XX/219/2016
RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 
w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50  ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/370/2013 Rady Miasta Gniezna z  21 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych 
gminy ( t. j. Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r. poz. 1016 ), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zatwierdza się cenę jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
świadczonych przez gminę w ramach zadań własnych w wysokości 20,95 złotych (dwadzieścia złotych 
95/100 )”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka    
Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gniezna

 
 

 Michał Glejzer
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UZASADNIENIE

Ustawa o pomocy społecznej przyznaje radom gmin kompetencje do określenia w drodze uchwały,

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.

Czynnikami kształtującymi wysokość ponoszonych opłat za świadczone usługi i wysokość

odpłatności za te usługi są: cena za jedną godzinę świadczenia usług opiekuńczych, w tym

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokość dochodu na osobę w rodzinie lub osoby samotnie

gospodarującej w odniesieniu do kryteriów dochodowych określonych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

i wskaźnik odpłatności, określany jako procentowy wskaźnik ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze.

Zgodnie z dyspozycją § 5 ust. 3 uchwały Nr XXXI/370/2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 marca

2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od

opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy, cena jednej godziny świadczenia usług

ustalana jest na podstawie kalkulacji sporządzanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

Wymieniona uchwała w § 5 ust. 4 obliguje Dyrektora Ośrodka do sporządzenia jeden raz w roku

kalkulacji ceny godziny świadczenia usług opiekuńczych, a w przypadku jej wzrostu, przedstawia Radzie

Miasta do zatwierdzenia.

Ponieważ na podstawie danych z roku 2015 kalkulacja ceny wzrosła do kwoty 20,95 złotych, podjęcie

uchwały w sprawie ustalenia ceny za jedną godzinę świadczenia usług opiekuńczych staje się niezbędne.
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