
UCHWAŁA NR XXII/283/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 maja 2019r w sprawie 
szczegółowych warunków i przyznawania 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 z opłat 

oraz trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 maja 2019r w sprawie w sprawie 
szczegółowych warunków i przyznawania 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 z opłat oraz trybu ich pobierania w § 3 ust.1otrzymuje 
brzmienie:  

„1. Cena jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 21,04 zł, zaś specjalistycznej usługi opiekuńczej 
34,69 zł.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.    

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.    
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UZASADNIENIE

Stosownie do 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. W proponowanej uchwale dokonano ponownie ustalenia kosztu 1 godziny
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wzrost kosztu 1 godziny usług
spowodowany jest przede wszystkim wzrostem kosztów niezbędnych do realizacji usług, a w
szczególności wzrostem kosztów zatrudnienia opiekuna nad chorym w M-GOPS w Bierutowie.
Zaproponowany poziom odpłatności nie ogranicza dostępności do usług, gdyż w uzasadnionych
przypadkach zachodzi możliwość zwolnienia w całości lub w części z odpłatności za usługi. W związku
z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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