
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1507, 1622, 1690, 1818) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się godzinową stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 25,00 zł.

2. Określa się godzinową stawkę odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 
30,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Zgodnie z 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 oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Warunki przyznawania świadczeń z pomocy społecznej co do zasady
określone są w ustawie o pomocy społecznej oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy. Świadczenia z pomocy
społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna
może być także udzielana z urzędu.

Przedłożony projekt uchwały wprowadza zmianę do uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
w części dotyczącej odpłatności za godzinową stawkę za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze.

W wyniku przeprowadzonego przetargu w sprawie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców w Gminie Namysłów w roku 2020 r. wyłoniona została firma
Tomasz Mazur „SERWIS KADR” z siedzibą ul. Iłżecka 20, 27-400 . Zgodnie z podpisaną umową kwota za jedną
godzinę usług opiekuńczych od 1 stycznia 2020 r. wynosić będzie 25,00 zł, a za jedną godzinę specjalistycznych
usług opiekuńczych 30,00 zł. W związku z tym należało zmienić dotychczasową uchwałę zawierającą
odpowiednio kwoty za jedną godzinę usług opiekuńczych 22,80 zł, a za jedną godzinę specjalistycznych usług
opiekuńczych 20,00 zł.

Z uwagi na szczególny charakter sprawy tj. konieczność zabezpieczenia, od stycznia 2020 r., podopiecznych
korzystających z usług opiekuńczych, wskazane jest przyjęcie uchwały zmieniającej kwoty usług opiekuńczych
w trybie szczególnym.

Projektodawca: Burmistrz
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