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UCHWAŁA NR LI/        /2022 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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 oraz trybu ich pobierania 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2268 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/198/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 lutego 2017 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 oraz trybu ich pobierania (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 1596 z późn. zm.) § 2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Koszt jednej godziny usługi ustala się w następującej wysokości: 

1) usług opiekuńczych w kwocie 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 00/100); 

2) specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 58,60 zł (słownie: pięćdziesiąt  osiem złotych 
60/100).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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UZASADNIENIE 

Zmiany uchwały dotyczą zakresu kosztu jednej godziny usługi:  

- usług opiekuńczych i  specjalistycznych usług opiekuńczych.  

W wyniku prowadzonego postępowania  zapytania ofertowego w zakresie realizacji usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stwierdza się, że od 1 stycznia 2023 r. 

zmieni się stawka za świadczone usługi.  

Cena 1 godziny usług opiekuńczych w gminie Borek Wielkopolski wynosić będzie 39,00 zł, 

natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych wynosić będzie  58,60 zł.  

Zmiana stawki jest konsekwencją przyznania świadczeniobiorcom pomocy w formie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych i ustalenie odpłatności za świadczone usługi.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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