
UCHWAŁA NR XIV/93/2020
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 31 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) – Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/220/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, 
zmienionej uchwałą Nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2018 r. oraz uchwałą 
Nr IV/28/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2019 r. –  § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Opłata z jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

2. Opłata za jedną godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 25,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Stanisław Antoniewicz
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rady gmin ustalają
warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Sprawy te reguluje w naszej Gminie
uchwała Nr XXIV/220/2013. Dotychczasowa wysokość opłat, wynikająca ze zmiany
wprowadzonej uchwałą Nr IV/28/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. wynosi 15 zł w przypadku usług
opiekuńczych i 21,00 zł w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1778) od 1 stycznia 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 17,00 zł.
W związku z powyższym konieczna jest aktualizacja opłat za korzystanie z usług opiekuńczych
celem ich dostosowania do minimalnego wynagrodzenia za pracę.
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