
UCIIWAŁA NR xxxvl/150l2016
RADY GMINY BRALIN

z dnia 2ż listopada 20 I 6 r.

w sPrawie zmiany UchwaĘ Nr XV/55/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 15 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, świadczone przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bralinie, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego

zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (. t. Dz.
U, z Ż016 r., poz. 446 zę zm.) oraz art. t] ust, l pkt 1 l, aft. 50 ust. I-3 i 6, art. 96 poz. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Q. t. Dz. lJ. z 2016 T., poz. 930 ze. zm.) oruz Obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 2t września 2016 r, w sprawie wysokości minimalnej stawki
godzinowej w Ż0l7 r, (M,P. z2016 r.,poz.934) Rada Gminy Bralin uchwala, co następuje:

§ 1. § 6 ust. 2 wyżej cytowanej uchwały otrzymuje brzmienię:

o,Koszt jednej roboczogodziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczei
ustala się w wysokości 13,00 zł''.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin i Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bralinie,

§3.Uchwała wchodzi w życie od 0l .01,ż017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z Obwięszczeniem Pręzesa Rady Ministrów z dnia 2I września 2016 r. w sprawie
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r., na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22
lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265), minimalna wysokość wynagrodzęnia zakażdą godzinę wykonania
zlęcenia lub świadczenia usług, przysługującaprzyjmlĄącemu zlecenię lub świadczącemu usługi od
l stycznia 2017 r. wynosi 13 zł.
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