PROJEKT

UCHWAŁA NR …/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia ……………… 2016 r.

o zmianie Uchwały Nr XII/43/15 Rady Miejskiej W Żychlinie z dnia 28 września
2015 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, oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t..j..Dz. U. z 2016 r. poz.446 i 1579), art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t..j..Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 693 i
1583) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XII/43/15 Rady Miejskiej W Żychlinie z dnia 28 września

2015 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, oraz trybu ich pobierania, § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Cena za jedną godzinę (w dni robocze oraz w dni wolne od pracy i święta)
usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych:
1) W przypadku realizacji zadania przez Gminę Żychlin lub Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie – ustala się jako równowartość 130%
minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w zaokrągleniu do pełnego
złotego w górę;

2) w przypadku zlecenia realizacji usług - określana jest w umowie zawartej z
realizatorami usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin oraz
Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest koniecznością dostosowania
sytuacji do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
bezpośrednio

przez

Gminę

Żychlin

lub

Miejsko-Gminny

Ośrodek

Społecznej, w zakresie ustalenia stawki godzinowej za te usługi.

Pomocy

W obecnie

obowiązującej uchwale unormowano jedynie ustalenie stawki godzinowej w
przypadku zlecenia realizacji usługi podmiotowi trzeciemu.
W przypadku realizacji zadania przez Gminę Żychlin lub Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej wysokość stawki godzinowej ustala się jako
równowartość 130% minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w zaokrągleniu do
pełnego złotego w górę. Biorąc pod uwagę minimalną stawkę godzinową, jaka
obowiązywać ma od 2017 r. (13,00 zł.), stawka taka wynosiłaby 17,00 zł.

