
        PROJEKT 
 
 

UCHWAŁA NR 
RADY GMINY PRZEMĘT 

 
 z dnia 29 listopada 2022 r. 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z dnia  
27 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania  
i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego  
lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art.50 ust.6 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
  
§ 1. W uchwale Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2017 r.  § 3  
otrzymuje brzmienie:  
 „1. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej wynosi 38 zł  
 2.  Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 80 zł.” 
  
§ 2. Odpłatność za usługi opiekuńcze, o której mowa w § 1 ma zastosowanie od dnia  
01 stycznia 2023 roku. 
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy Przemęt 
 
              Elżbieta Wita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 
Do uchwały NR           Rady Gminy Przemęt  z dnia 29 listopada 2021 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z dnia  
27 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania  
i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego  
lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 
  
 

Na podstawie  art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.)  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. 

Zwiększenie stawki za godzinę usługi opiekuńczej związane jest ze wzrostem 
kosztów pracy m.in. wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej 
stawki godzinowej. 
 

Do kalkulacji kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej przyjęto wydatki na usługi 
opiekuńcze za okres od stycznia do października 2022 roku ( m. in. wynagrodzenia 
osobowe 
i bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, podróże służbowe) oraz liczbę 
zrealizowanych godzin u podopiecznych oraz planowany wzrost inflacji: 
 
  104 526 zł : 2 990 godz. = 35 zł * 7,8% = 37,73 zł 

 
Zaproponowany poziom odpłatności nie ogranicza dostępności do usług, gdyż  

w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z całości lub w części  
z odpłatności.  
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 
        Wójt Gminy Przemęt 
        /-/ Janusz Frąckowiak 


