
Projekt

z dnia  21 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z tych 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 2018 r. 
poz. 994,1000,1349 i 1432) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693)  Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w  Gogolinie z  dnia 24  listopada 2016  r. w  sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z  tych opłat i  trybu ich 
pobierania (opublikowana w  Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2016  r. poz. 2511) § 3  ust.  3  otrzymuje 
brzmienie:"Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 15,00  zł (słownie: pietnaście złotych 
00/100)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i  wchodzi w życie 
z dniem 1  stycznia 2019  r. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
w miejscu zamieszkania (art. 17 ust. 1 pkt 11).
Na podstawie art. 50 ust. 6 cyt. ustawy rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.
Niniejsza uchwała ustala koszt jednej godziny usług opiekuńczych na 15,00 zł. począwszy od 01.01.2019 r.
Faktyczny koszt usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
w latach 2011 - 2017 wynosił odpowiednio:
2011 r. - 28,29 zł.
2012 r. - 32,43 zł.
2013 r. - 32,13 zł.
2014 r. - 29,34 zł.
2015 r. - 33,35 zł.
2016 r. - 33,30 zł.
2017 r. - 39,28 zł.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych uwzględnia zasadę, dla której konieczne jest jak najdłuższe
utrzymanie mieszkańca gminy w miejscu swojego zamieszkania i kierowanie osoby do instytucjonalnych
form opieki, tylko w przypadkach, gdy pomoc w formie usług opiekuńczych jest niewystarczająca.

Id: 58758ED9-76CA-4950-BB9C-C2B27A7FFC08. Projekt Strona 1




