
UCHWAŁA NR XXXII/280/21

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

                                                          z dnia 30 września 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XL/314/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 października

2009r.  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, jak również tryb ich pobierania.

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie

gminnym  (Dz. U.  z 2021r.  poz. 1372)  oraz  art. 50 ust. 6 ustawy  z dnia  12 marca  2004r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876, poz. 2369, z 2021r. poz. 794, poz.803) Rada

Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. W  Uchwale  Nr  XL/314/09  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  z dnia  28 października

2009r. 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, jak również tryb ich pobierania, wprowadza się następujące

zmiany:

1) § 4 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, iż godzinowa stawka odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi  opiekuńcze,  z wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób

z zaburzeniami psychicznymi wynosi jako równowartość minimalnej stawki godzinowej,

obowiązującej  w danym  roku  kalendarzowym,  ogłaszanej  na  podstawie  art  2 ust

4 Ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. ”;

2) w § 7 Uchwały po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:



„3. Poza  przypadkami  określonymi  w ust. 1 zwolnienie  z odpłatności  za  usługi  może

nastąpić  także  w sytuacji  świadczenia usług  opiekuńczych lub specjalistycznych  usług

opiekuńczych,  z wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób

z zaburzeniami  psychicznymi  w związku  z realizacją  projektów  lub  programów

finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

niż środki własne gminy gdy wynika to z warunków lub wytycznych określonych w tych

projektach lub programach. ”;

3) § 8 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Opłata za usługi opiekuńcze jest wnoszona przez świadczeniobiorcę w terminie do

15 dnia  każdego  miesiąca  po  miesiącu,  w którym  wykonano  usługę  na  rachunek

bankowy wskazany w decyzji administracyjnej. ”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódzkiego

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
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