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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia .................... 2021 r. 

 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania 

i trybu pobierania 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 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej (Dz. u. Z 2020 r. poz. 1876) uchwala się, co następuje: 

   § 1. W uchwale Nr XVI.128.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie  

szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania 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 (Dz.U.Woj.Doln.z 2020r. poz.3700),zmienionej uchwałą                        

Nr XVII.152.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 czerwca 2020r. o zmianie uchwały w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania 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 (Dz.U.Woj.Doln.z 2020r. poz.4337)wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 8 otrzymuje brzmienie: 

- ust. 1 

„1. Odpłatność za usługi stanowi iloczyn ceny za 1 godzinę usług i liczby świadczonych godzin usług 

w danym miesiącu, zgodne ze wskaźnikiem odpłatności za usługi opiekuńcze określonego w 

procentach w § 5 ust. 2. Stawka za jedną godzinę usług wynosi 19,00 zł brutto. 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

   § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

                                                               

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                          Dariusz Szczerba 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi należy - stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), - do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym. 

 

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej 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. 

 

Dotychczasowy sposób przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi był ustalony uchwałą Nr XVI.128.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 maja 

2020 r. w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania 

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, zmienionej uchwałą Nr XVII.152.2020 

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 czerwca 2020r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania 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 .Należy w szczególności zaznaczyć, że obecnie obwiązująca uchwała przewiduje koszt godziny 

usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na poziomie poniżej obowiązujących stawek 

rynkowych.    

Zgodnie z projektem uchwały bazą dla jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi 

opiekuńczej, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi jest minimalna stawka godzinowa w danym roku kalendarzowym ustalona w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Ewelina Podsiadło- dyrektor GOPS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


