
UCHWAŁA NR 212/XLIII/2021 
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 178/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 
27 listopada 2017 roku 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 z opłat, jak również trybu ich 
pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, zm. poz. 1834) oraz art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 
2004 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, zm. poz. 2369, z 2021 r., poz. 794 i poz. 803) Rada Miasta i Gminy 
Sanniki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 178/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 roku 
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 z opłat, 
jak również trybu ich pobierania, § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) stawka opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych od 1 stycznia 2022 roku wynosi 20 zł, 

2) stawka opłaty za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych od 1 stycznia 2022 roku 
wynosi 25 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki 
 

Jerzy Grzegorz Jabłoński 
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UZASADNIENIE 

 

Usługi opiekuńcze są świadczone przez pracowników zatrudnionych  

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach. Z uwagi na coroczną zmianę 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, osoby zatrudnione do świadczenia usług  

od 01.01.2022 r. będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w kwocie minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w 2022 r. tj. 3.010,00 złotych.  

W związku z powyższym konieczna jest zmiana wysokości stawki odpłatności za usługi 

opiekuńcze, której wysokość od 1 stycznia 2022 r. ustalono na kwotę 20 zł i 25 zł  

za specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
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