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UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

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

zmieniajqca uchwale; w sprawie szczegélowych warunkéw przyznawania i ustalania odplatnoéci za uslugi
opiekuficze i specjalistyczne uslugi opiekur’lcze, z wylaczeniem specjalistycznych uslug opiekuficzych dla

oséb z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegélowych warunkéw czgéciowego lub calkowitego
zwalniania 0d opiat, jak réwniei 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.
0 samorzqdzie gminnym (Lj. Dz.U. 22020 r. p02. 713 z péz'n. zm.) oraz art.l7 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6
ustawy Z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. p02. 1876 z po'in. zm.) na wniosek
Prezydema Miasta Gliwice

Rada Miasta Gliwice
uchwala, c0 nastqpuje:

§ 1. W uchwale nr X1/280/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie szczegé1owych
warunkéw przyznawania i ustalania 0dp1atnos'ci za us1ugi opiekur'lcze i specjalistyczne us1ugi opiekuficze.
z wy1aczeniem specjalistycznych us1ug opiekuficzych dla oséb z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegé1owych warunkéw czes'ciowego lub ca1k0witego zwalniania 0d op1at,ja1( réwniez trybu ich pobierania
wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:

1) § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

.,5) Cena zajedna godzine us1ug Opiekuficzych wynosi 24,05 21.”;

2) § 1 pkt 6 ppkt a) otrzymuje brzmienie:

.,a) pielegnacyjnych wynosi 30,60 21,".

§ 2. Pozostala tres’c’ uchwa1y nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwa1y powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§4. Uchwa1a wchodzi wcie p0 up1ywie 14dni 0d dnia 0g1oszenia tienniku Urzedowym
Wojewédztwa Slqskiego.
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Uzasadnienie

Zmiana uchwab/ zwiqzana jest zustaleniem nowych stawek za godzineg usiug opiekuficzychi specjalistycznych usiug opiekuficzych — pielggnacyjnych.
Wzrost stawek za us¥ugi opiekuficze ispecjalistyczne us}ugi opiekuficze pielggnacyjne zwiqzany jestzwejs’ciem w ZyCie od dnia 1 stycznia 2021 r, minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia w wysokos’ci18.30 2% i minimalnego wynagrodzenia w wysokos'ci 2.800 2!.
Wykonawcy zwrécili sie opodniesienie wysokos’ci ceny lgodziny us{ug. Zawarta umowa przewidujemoZIiwos’c’ wystapienia ozmiang wysokos’ci ceny Igodziny us{ug w przypadku zmiany przepiséw. P0przeprowadzonych negocjacjach ustalono zwiekszenie ceny:
- z kwoty 22,70 2! do kwoty 24,05 2% dla us{ug opiekuficzych,
- z kwoty 30,00 2} do kwoty 30,60 2} dla specjalistycznych ust opiekur'lczych pielqgnacyjnych.
Na koszt l godziny uslug opiekur'lczych skfada si¢ stawka godzinowa opiekunki, pochodne wynagrodzenia,koszt utrzymania i wyposaZenia biura, zatrudnienia koordynatora, zapewnienia odzieZy ochronnej, przejazdéworaz zakup anykuléw biurowych.
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