
UCHWAŁA NR RG-XXIII/249/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały RG–XVII/190/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r. 
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 warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 

pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.  50 ust. 6 ustawy  z  dnia 12 marca  2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507), Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Sitkówka – Nowiny uchwala co następuje: w uchwale RG – XVII/190/19 Rady Gminy  
Sitkówka – Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r. 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 warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 5291 z dnia 20 grudnia 2019 r.) wprowadza się 
następujące zmiany: 

§ 4. uchwały zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:   
"§ 4.1. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych wynosi 18,00 zł, natomiast  koszt jednej 
godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 40,00 zł. 

2. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne 
od pracy  wynosi 24,00 zł, natomiast  koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 
50,00 zł. Koszt świadczonych usług opiekuńczych waloryzowany będzie zgodnie z ogłoszoną przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalną stawkę godzinową." 

3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny. 

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

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 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 warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
W związku z istniejącym społecznym zapotrzebowaniem w Gminie Sitkówka – Nowiny na pomoc
w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w soboty, niedziele oraz
dni ustawowo wolne od pracy, należy ustalić dodatkowy koszt świadczonych usług obowiązujący
w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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