
UCHWAŁA NR XXXVII/297/2021 
RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/74/2015 Rady Gminy Michałowice 
z dnia 16 listopada 2015 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 za te usługi, oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 
art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369, z 2021 r. poz. 794, 803) Rada 
Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 
2015 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 szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu 
ich pobierania, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2. ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 110% 
wartości minimalnej stawki godzinowej, określanej rokrocznie na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.”;; 

2) § 2. ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług 
opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych Gminy Michałowice 
wynosi 30 zł.”.; 

3) § 5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Niezależnie od ustalonej odpłatności, odstępuje się od żądania zwrotu 
należności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
realizowane w ramach zadań własnych gminy Michałowice: 

1) na  rzecz  osób chorych na stwardnienie rozsiane i chorobę nowotworową 
w wymiarze dwóch godzin usług dziennie, 
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2) na rzecz osób które ukończyły 100 lat życia w wymiarze 4 godzin 
tygodniowo.”; 

4) § 6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 6. W przypadku śmierci świadczeniobiorcy oraz braku podmiotów 
zobowiązanych do zwrotu należności za usługi opiekuńcze oraz 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaprzestaje się ich 
dochodzenia.”. 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała zachowuje swoje dotychczasowe 
brzmienie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z  mocą obowiązującą od 
1 października 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Michałowice 

 
 

Daniel Gajoch 
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