Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA MYSŁOWICE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 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 z opłat, jak
również 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 (t.j.Dz.U.2021.1372 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j.Dz.U.2020.1876 z póź. zm.)
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Wysokość opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi
odpowiednio:
1. dla usług opiekuńczych:
a) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 - 27,25 zł;
b) w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych (tj. od 22:00 do 6:00) - 32,70 zł;
c) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 dla osób przebywających na
kwarantannie i w izolacji w związku z COVID-19 - 32,70 zł;
d) w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych (tj. od 22:00 do 6:00)dla osób przebywających na
kwarantannie lub w izolacji w związku z COVID-19 - 38,15 zł.
2. dla specjalistycznych usług opiekuńczych:
a) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 - 49,00 zł;
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b) w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych (tj. od 22:00 do 6:00) - 58,80 zł;
c) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 dla osób przebywających na
kwarantannie i w izolacji w związku z COVID-19 - 58,80 zł;
d) w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych (tj. od 22:00 do 6:00) dla osób przebywających na
kwarantannie lub w izolacji w związku z COVID-19 - 68,60 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) wz. Wojciech CHMIEL
I Zastępca Prezydenta Miasta
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UZASADNIENIE
W związku z wyłonieniem wykonawcy na świadczenie w 2022 r. usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta zmianie ulegnie wysokość opłaty za 1 godzinę tych
usług. Niniejszy projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia
29 sierpnia 2019 r. określa stawki obowiązujące z dniem 1 stycznia 2022 r.
Porównanie wysokości stawki za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:
2021

usługi
opiekuńcze

dni robocze

2022

specjalistyczne
usługi
opiekuńcze

usługi
usługi

opiekuńcze:

opiekuńcze

kwarantanna /
izolacja

specjalistyczne
specjalistyczne

usługi

usługi

opiekuńcze:

opiekuńcze

kwarantanna /
izolacja

24,00 zł

55,00 zł

27,25 zł

32,70

49,00 zł

58,80 zł

31,20 zł

71,50 zł

32,70 zł

38,15

58,80 zł

68,60 zł

soboty,
niedziele i
święta oraz
w godzinach
22:00-6:00
II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Mateusz TARGOŚ
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