
UCHWAŁA NR XXVI(141)2020 
RADY GMINY DYNÓW 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi, oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

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 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U z 2020 roku poz. 713), art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U z 2020 roku poz. 1876) Rada Gminy w Dynowie uchwala co 
następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
świadczonych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwalniania z odpłatności, jak również tryb ich pobierania. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki 
do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 3. Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Wysokość 
odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się 
o świadczenie. 

§ 4. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a których dochód jest 
niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej są całkowicie 
zwolnione od opłat za usługi. 

§ 5. Poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość opłatności, odpowiada aktualne obowiązującemu 
kryterium dochodowemu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

§ 6. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się wg 
minimalnej stawki godzinowej ogłoszonej corocznie przez Radę Ministrów. 

§ 7. Miesięczna odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kosztu 
jednej godziny usług, o której mowa w § 6, wskaźnika odpłatności określonego w procentach 
w tabeli odpłatności oraz liczby świadczonych usług w ciągu miesiąca. 
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§ 8. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie 
zgodnie z tabelą : 

 
 

Wskaźnik 

 
 
odpłatności liczony w procentach od ceny usługi dla : 

 
 
Dochód na osobę w rodzinie wg  
kryterium dochodowego określonego 
w art.8 ustawy o pomocy społecznej 
 
 
 
 
 

 
Osoby 
samotnie 
gospodarującej 

  
 
Osoby w rodzinie 

 
do 100% 

 
Nieodpłatnie 

  
Nieodpłatnie 

101% - 180%  5   10 
181% - 250%  10   15 
251% - 300%  15  20 
301% - 400%  20  25 
powyżej 400%  100  100 

§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone 
świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie na wniosek pracownika socjalnego, osoby zainteresowanej, jej 
przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego 
może całkowicie lub częściowo zwolnić z ponoszenia opłat na czas określony, zwłaszcza ze względu na: 

1. korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów usług, 

2. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia  
i wszelkiego rodzju placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych po przedłożeniu 
dowodu wpłaty, 

3. udokumentowane wydatki na leki i leczenie stanowiące znaczne obciążenie dla osoby korzystającej z usług, 

4. klęskę żywiołową lub ekologiczną, 

5. zdarzenie losowe i inne uzasadnione okoliczności. 

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie, zaś 
nadzór nad jej realizacją powierza się Wójtowi Gminy Dynów. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXI(120)2008 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2008 roku 
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za usługi pomocy sąsiedzkiej. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dynów 

 
 

Franciszek Pilip 
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