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UCHWAŁA NR XLIII/264/18
RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku
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 z opłat, jak również tryb ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z póżn. zm.), Rada Miasta Dynów uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Dynów Nr XXIII/143/16 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych
w miejscu zamieszkania podopiecznych oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, jak również tryb ich pobierania , § 6 otrzymuje brzmienie;
„§ 6. 1. Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi w części lub całości w zależności od
sytuacji życiowej oraz od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie potwierdzonej wywiadem
środowiskowym.
2. Koszt odpłatności za jedną godzinę usług ustala się na kwotę 22,00 zł.
3. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszej
uchwały.
4. Ustala się koszt świadczenia pomocy sąsiedzkiej w kwocie 294,00 zł brutto za 1 miesiąc/
w przeliczeniu na godziny nie więcej niż 20 godzin miesięcznie/
5. Zwalnia się z odpłatności osoby korzystające z pomocy w formie pomocy sąsiedzkiej w ilości
określonej w ust.4.
6. Usługi pomocy sąsiedzkiej świadczone w ilości ponad 20 godzin są odpłatne – zgodnie z tabelą
odpłatności stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi MOPS w Dynowie, a nadzór nad realizacją powierza się
Burmistrzowi Miasta Dynowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie.

Przewodniczący Rady

mgr Ewa Hadam
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/264/18
Rady Miasta Dynów
z dnia 17 października 2018 r.
Tabela
odpłatności za usługi opiekuńcze
świadczone podopiecznym przez MOPS w Dynowie
Dochód netto w % kwoty stanowiącej
kryterium dochodowe do otrzymania
świadczenia z pomocy społecznej –
art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930)
do 130%

Wysokość odpłatności w procentach,
ustalona od stawki godzinowej
Osoby
samotnej

Osoby samotnie
gospodarujących

Osoby
w rodzinie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

pow. 130%-155%

5%

6%

8%

pow. 155%-180%

8%

10%

15%

pow. 180%-205%

10%

12%

20%

pow. 205%-230%

12%

15%

25%

pow. 230%-255%

15%

20%

30%

pow. 255%-280%

20%

25%

35%

pow. 280%-305%

25%

30%

40%

pow. 305%-330%

30%

35%

45%

pow. 330%-355%

40%

50%

60%

pow. 355%-400%

60%

65%

80%

pow. 400%-425%

80%

80%

90%

powyżej 425%

100%

100%

100%

