
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia ………………….. r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 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, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 

1693) Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Zmienia się treść uchwały Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia 

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, jak również trybu ich pobierania (publikacja w Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego z 2016r., poz. 2661),zmienionej uchwałą Nr L/259/18 z dnia 10 maja 2018 r. Rady Miejskiej 

w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018r., poz. 1531) w ten sposób, że 

§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie. 

 

„1.Ustala się koszt 1 godziny (60 minut) świadczonych usług opiekuńczych w dni robocze w wysokości 22,00 zł. 

/dwadzieścia dwa złote/, a w soboty, niedziele i święta 30,00 zł /trzydzieści złotych /.” 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 

stycznia 2019 r. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin  
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UZASADNIENIE 

 

W związku ze ustawowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. do wysokości 2.250zł, 

koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych w dni robocze wynosić będzie 22,00zł, a w soboty, niedziele 

i święta wynosi 30,00zł. 

Stąd nastąpiła konieczność wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVIII/158/16 z dnia 30 listopada 2016r. 

zmienionej uchwałą Nr L/259/18 z dnia 10 maja 2018 r. Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. 

W związku z powyższym w załączeniu przedkładam projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
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