
UCHWAŁA NR XXI/182/2016
RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 25 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 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 trybu ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r.poz.446 z późn.zm.)1) w związku  z art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2004r. o 
pomocy społecznej (Dz.U.2016r. poz.930 z późn.zm.)2) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XV/115/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r. w 
sprawie szczegółowych warunków 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 trybu ich pobierania , 
wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 ust.2 otrzymuje brzmienie: ,,2.Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość  
minimalnej wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług 
przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.’’;

2) §9 otrzymuje brzmienie: ,,§9. Dla osoby świadczącej w ramach zawartej umowy cywilno- prawnej usługi 
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się stawkę godzinową za jedną godzinę jako 
równowartość  minimalnej wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę  wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi ogłaszanej w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady 
Ministrów.’’

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz.1579
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2015r. poz.753,poz.1583
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  i 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Inowrocław

Krystyna Wysocka
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