
UCHWAŁA NR XXXIII/282/17
RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

o  zmianie  uchwały XIX/129/04 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie  szczegółowych 
warunków  przyznawania  i  odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi  opiekuńcze oraz 

warunków częściowego  lub  całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Na   podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 15 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym                                    
(Dz.U. z 2017 r., poz.1875  z późn.zm. )  i  art.17  ust. 1 pkt 11, art. 50 ust.6,  art. 96 ust. 2 i ust. 4  oraz  art.110 
ust. 3  ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2017r.,  poz.1769 z późn.zm.)  Rada  Gminy  
Sulików

uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr XIX/129/04 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, wprowadza się następującą zmianę:

- § 2 otrzymuje brzmienie:

„Stawka godzinowa za świadczone usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze od 
02 stycznia 2018 r. wynosi:

1) 19,00 zł  (słownie: dziewiętnaście złotych)  - za jedną godzinę usługi opiekuńczej,

2) 23,00.zł (słownie: dwadzieścia trzy złote ) -  za jedną godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej”.

§ 2. 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Sulików.

§ 3. 

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

 

Wiceprzewodnicząca Rady

Genowefa Wilczak-Raczak
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Uzasadnienie

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, który w latach 2017-2018 jest
realizatorem zadań określonych w art.17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (
Dz.U. z 2017r., poz.1769 z późn.zm.) na terenie gminy Sulików, pismem z  dnia 15 grudnia 2017 r. wystąpił
o zmianę stawki godzinowej za świadczone usługi opiekuńcze na 2018 rok. Wzrost odpłatności za jedną
godzinę usługi opiekuńczej wynika ze zmiany płacy minimalnej, która w 2018 roku wyniesie 2100,00 zł brutto
oraz minimalnej stawki godzinowej do umów cywilnoprawnych, która wyniesie 13,70 zł brutto.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze wnosi o zmianę stawki godzinowej
za jedną godzinę usługi opiekuńczej zwykłej z „ 18,00 zł” na „19,00 zł” i  za jedną godzinę specjalistycznej
usługi opiekuńczej z „22,00 zł” na „23,00 zł”.

W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do uchwały
Nr XIX/129/04 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i  trybu ich pobierania.
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