!u

i~'(~',~:;
:!;'.~;~j~:j_:::;;:{,
~~~;z,~;"Z.2
uw~:
',!\; '.. ~.'!",~2,;

r : '-" ..

"',1,

','

.-~.

'

~

••• ' i.'

Gminny vsrodek Pomocy Społecznej
97 -410 KLESZCZÓW

ul. Osiedlowa Nr 2
tei.(044) 731-31-27, Iax(Q44) 731-34-99
NIP 769-'18-97-998

GOPS.0031.01.2Q17

RADA GMINY KLESZCZÓW

zów, dn.24.01.2017 r.

1IIIIIIIUlllr lIrlIlIIlIr lIr

2°'117

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszezowie przedkłada projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem
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Otrzymują:
1. Adresat
2. Ala

Projekt

UCHWAŁA NR
/2017
RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia

.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków

i odpłatności
warunków
pobierania

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
częściowego

lub całkowitego

przyznawania

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych

zwolnienia

od opłat,

jak również

trybu

ich

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 ze późno zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późno zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIIJ353/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 czerwca 2013 r. w
sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania wprowadza się następujące zmiany: § 7. 1
otrzymuje brzmienie:
,,§ 7. l. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w kwocie 13,00 zł.".
,,§ 7.2 Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w kwocie 15,00
zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów i Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszezowie
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Urzędowym Województwa Łódzkiego

14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Michałek
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UZASADNIENIE
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. Zmiana uchwały obejmuje zmianę kosztu
usługi opiekuńczej z kwoty miesięcznej 600,00 zł brutto na stawkę godzinową tj. 13,00 zł za
l godzinę usług. Koszt specjalistycznej usługi opiekuńczej z kwoty miesięcznej 700,00 zł
brutto na stawkę godzinową tj. 15,00 zł za l godzinę usług.
Przeciętny czas usługi opiekuńczej wynosi 2 godziny dziennie. Opiekunki wykonują usługi
opiekuńcze na podstawie umowy zlecenia. Stawka za l godzinę usług nie może wynosić
mniej niż 13,00 zł.
Z uwagi na konieczność ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy wykonującego usługi
zachodzi konieczność ustalenia wysokości godzinowej stawki za usługi opiekuńcze.

