
UCHWAŁA NR XXIX/234/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018 

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 od 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1952) – Rada Gminy, działając na wniosek Wójta gminy Żyrzyn uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Żyrzyn, z dnia 23 lutego 2018 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 od opłat jak również trybu ich pobierania (Dz.Urz.Woj. 

Lubelskiego z 2018 r. poz. 1227) § 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Od 1 stycznia 2023 r. 

do 30 czerwca 2023 r. koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 22,80 zł (słownie: 

dwadzieścia dwa złote 80/100), natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług 

opiekuńczych wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 0/100), a od 1 lipca 2023 r. 

koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 23,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote 

50/100) natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 

32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 0/100).”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

§ 3. 

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

Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. 


