
UCHWAŁA NR XXIV/191/20 
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/48/19 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu 
ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V/48/19 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 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 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania wprowadza 
się następujące zmiany: 

1. §3 ust.3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 20,- zł (słownie: dwadzieścia 
złotych).”. 

2. §3 ust.4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Koszt jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 70,- zł (słownie: 
siedemdziesiąt złotych).”. 

§ 2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo. 

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

do Uchwały Nr XXIV/191/20

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Podjęcie niniejszej uchwały leży w kompetencji rady gminy i wynika wprost z przepisu art.50 ust.6
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W proponowanej uchwały zwiększa się stawki opłat za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi
opiekuńcze. Z uwagi na zmianę stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej za
umowę zlecenia lub świadczenie usług wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września
2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.1596), które w 2021 r. wynoszą odpowiednio 2.800,- zł
i 18,30,- zł należało zmienić stawkę opłaty za usługę opiekuńczą.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 16 grudnia 2020 r., na którym uzyskał pozytywną opinię.
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