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ZARZĄDZENIE NR ;kr
PREZYDENTA MIASTA GLIWIC

z dnia .Å.fÍ]'.Ŝ?i.ÜLi?2;1Ÿł-.. 2019 r.
w sprawie konsultacji ' społecznYCh P['0J@i<ÊU UChW_ﬁłY 2mÍ@ﬂÍajü._C@j Uchwałę W ÍŜESÊĘÊ
szczegółowych warunkow przyznawania i ustalania _odpłatności zał us ugik op ch dla
i specjalistyczne usługi opiekuncze, z wyłączeniem specjalistycznych' us ug opie unczy _
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegołowych warunkow częściowego lub całkowitego
zwainiania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
z 2018 r.. poz. 994 z póżn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450
z póżn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII1/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23
września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów

zarządza się co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej
uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi
opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekunczych dla osób 2 zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. Projekt
konsultowanego aktu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. W/w projekt przesłany zostanie do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
;godnie z art. _41i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne 0
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' 0 "^f°|0f"taf'@C'@ (U-_D¿"1' U- Z 2013 _F-i D02- 450 2 pozn. zm.) Miejska Rada Działalności Pożytku
' doręczenia
- projektu
dPubliczne go w terminie do 14 dni od dnia
uchwały przedstawi opinię
ww.wyrażenia.
projektu. Nieprzedstawi e n`e
"
'
Z Ptłfczącą
prawa dojej
I
opinii w Ł erminie
oznacza rezygnację
§ 3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, nie są wiążące dla organu który je zarządza
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje osobiście.

Š 5- Żaf2ąC|2@"Í@ P0C||@9ë PUb|Í|<äCji W Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie 2 dniem podpisania.
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nr korespondencji w SOD

UCHWAŁA NR .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia .................. .. 2019 r.

zmieniająca uchwałę W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z iiylijczcniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunkóiii' częściowego lub całkowitego
zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. art. -10 ust. 1. art. -li ust. 1 iart.-12 ustawy zdnia S marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 994 zpóżn. zm.) oraz ort.17 ust. l pkt ll, art. 50 ust. 1-6
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (i.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póżn. zm.) na wniosek
Prezydenta Miasta Gliwice
Rada Miasta Gliwice

uchwala, co nastepuje:
§ 1. W uchwale nr Xl!280i'20l5 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyzriawania iustalaiiia odpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze.
z wyłączeniem specjalistycznych uslug opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym] oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całko\i'ite'_.¿o zwaiiiiania od opłat. jak również trybu ich pobierania
wprowadza się następujące zmiany:
i) § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Si Cena zajedną _godzinę usług opiekuńczycłi wynosi 19.70 zl.":
2) § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
..6) Cena zajedną godzine specjalistycznych usług opiekiińczycli:
zi) pielçgnacyjnycii wynosi 30.00 zł.
b) rehabilitacyjnych wynosi 34.90 zł.".
§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega ziiiiaiiie.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi it-liastzi Gliwice.

§4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Sląskiego.
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Uzasadnienie

stawek za łs'odzin fê uslu E o P iekuńczY ch
_ Zmiana uchwał') zwi. ana J'est zustaleniem aowycłt
.
1 specjalistycznych usług opiekuńczych.
Wzrost stawki za usługi opiekuńcze związany jest zwejściern wżycie od dnia [stycznia 2019 r.
minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia w wysokości 14,70 zł iminimalaego wynagrodzenia
w wysokości 2.250 zł.
\\"ykonawca zwrócił się o podniesienie wysokości ceny I godziny usług opiekuńczych. Zawarta umowa
przewiduje możliwość wystąpienia ozmianę wysokości ceny lgodziny uslug w przypadku zmiany
ustalono zwiekszenie
cen-') zkwotv. 18,50 zł_ do kwoty.
P rze P isów. Po P me P rowadzon )'ch ne E oc`ac`ach
J J
.
19,70 zl. Na koszt 1 godzin usłu o iekuńcz 'ch składa si stawka odzinowa o iekunkt, ochodne
wY na Ê rodzenia.
koszt utr mania tw YP osażema_ biura. zatrudnienia koord ) 'natora¬ za P ewniema odzie '
_
ochronnej, zakup artykułów biurowych oraz przejazdów.
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Wzrost stawki za specjalistyczne uslugi opiekuńcze pielęgnacyjne irehabiiitacyjnc wynika zzawarcia
nowych umów zwykonawcamí wyłonionymi w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Cena specjalistycznych usług pielęgnacyjnych wzrosła z 25,00 zł do
30,00 zł, natomiast specjalistycznych usług rehabilitacyjnych z 32,00 zl do 34,90 zł.
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