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Nr korespondencji w SOD .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia .................... 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art.17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) na wniosek
Prezydenta Miasta Gliwice
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XI/280/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 24,05 zł.”;
2) § 1 pkt 6 ppkt a) otrzymuje brzmienie:
„a) pielęgnacyjnych wynosi 30,60 zł,”.
§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały związana jest z ustaleniem nowych stawek za godzinę usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacyjnych.
Wzrost stawek za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pielęgnacyjne związany jest
z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia w wysokości
18,30 zł i minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.800 zł.
Wykonawcy zwrócili się o podniesienie wysokości ceny 1 godziny usług. Zawarta umowa przewiduje
możliwość wystąpienia o zmianę wysokości ceny 1 godziny usług w przypadku zmiany przepisów. Po
przeprowadzonych negocjacjach ustalono zwiększenie ceny:
- z kwoty 22,70 zł do kwoty 24,05 zł dla usług opiekuńczych,
- z kwoty 30,00 zł do kwoty 30,60 zł dla specjalistycznych usług opiekuńczych pielęgnacyjnych.
Na koszt 1 godziny usług opiekuńczych składa się stawka godzinowa opiekunki, pochodne wynagrodzenia,
koszt utrzymania i wyposażenia biura, zatrudnienia koordynatora, zapewnienia odzieży ochronnej, przejazdów
oraz zakup artykułów biurowych.
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