
UCHWAŁA Nr …./…./21 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……….. 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 19 października 2015 r. 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 odpłatności jak również trybu ich pobierania  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku 

z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co 

następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 

2015 r. 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 odpłatności jak 

również trybu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany: 

§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, ustala się na kwotę 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych). 

§ 2. 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr …./..../21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ………. 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 19 października 2015 r. 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 odpłatności jak również trybu ich pobierania 

 

W ramach otwartego konkursu ofert Gmina Ustrzyki Dolne powierzyła realizację 

usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców 

gminy organizacji pożytku publicznego. Z oferty złożonej przez wyłonioną organizację 

pozarządową wynika, że koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi na 2021 r. wynosi 26,00 zł. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały o proponowanej 

treści. 

 

 

 

 


