
UCHWAŁA NR XXXII/227/20 
RADY MIEJSKIEJ W WARCE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011 r.                               
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
ustalenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich 

pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania 
§ 7 otrzymuje brzmienie: 

§ 7. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 135 % „minimalnej stawki 
godzinowej”- minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, o której mowa 
w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 2207). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Warce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.



Uzasadnienie

Obowiązek ustalenia przez Radę gminy opłaty za usługi opiekuńcze wynika z art. 50 ust. 6 ustawy
o pomocy społecznej. Od 1 stycznia 2021 roku koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości
135 % „minimalnej stawki godzinowej”- minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania
zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi o której
mowa w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 2207).
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