
 

OBWIESZCZENIE 

RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w  sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z  wyjątkiem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

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

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

tekst jednolity uchwały Nr IX/56/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem 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. Podl. z 2011 r. Nr 196, poz. 2385) 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XXIX/159/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/56/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania 

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1820); 

2) uchwałą Nr XXVII/145/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, a także trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 449) oraz zmian wynikających 

z przepisów ogłoszonych przed dniem 31 stycznia 2018 r. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 uchwały Nr XXIX/159/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/56/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania, 

który stanowi: 

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego”; 
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2) § 2 uchwały Nr XXVII/145/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, a także trybu ich pobierania, który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże”; 

3) § 3 uchwały Nr XXVII/145/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z  zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, a  także trybu ich pobierania, który stanowi: 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego”. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Kłosek 
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże 

Z dnia 31 stycznia 2018 r. 
 

UCHWAŁA NR IX/56/11 

RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 

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 trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, poz. 38, poz. 1985, poz. 1310, poz. 

1428) Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby-za 

zgodą osoby zainteresowanej oraz z urzędu. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobrzyniewie Dużym. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze, o których mowa w § 1 mogą być realizowane nieodpłatnie lub za 

odpłatnością. 

2. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu 

rodziny na zasadach określonych w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze, a których dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej są całkowicie zwolnione od 

opłat za te usługi 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez opiekunki 

zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są w miejscu zamieszkania 

osoby potrzebującej. 

§ 4. 11) Koszt świadczenia 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się, jako równowartość minimalnej 

stawki godzinowej. 

2. 2)  W 2017 r. koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 13 zł. brutto. 

                                                           
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXVII/145/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 

stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu 

ich pobierania ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 449), która weszła w życie z dniem 16 lutego 2017 r. 
2) Zmieniony przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1 
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3. 3) Wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana zgodnie 

z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r, o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1240 z późn. zm.) 

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel 

ustawowy mogą ubiegać się o  częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na zdarzenia losowe. 

§ 6. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przez osobę 

zobowiązaną lub osoby zobowiązane na rachunek bankowy wskazany przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobrzyniewie Dużym do dnia 10-tego każdego miesiąca po wykonaniu usług. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z  dnia 29 kwietnia 

2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania. 

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

Województwa Podlaskiego. 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                        Mirosław Kłosek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3) Dodany przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 774



Załącznik do uchwały Nr IX/56 /11 

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 

Wysokość odpłatności według kryterium dochodowego 

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej 

  

Kryterium określone w art.8 ust.1 ustawy o 

pomocy społecznej wyrażona w % 

Wysokość odpłatności w stosunku do kosztu 

usług wyrażona w % 

- do 100 Bezpłatnie 

- pow. 100 do 130 - 8 

- pow. 130 do 150 - 10 

- pow. 150 do 180 - 15 

- pow. 180 do 200 - 20 

- pow. 200 do 250 - 30 

- pow. 250 do 280 - 50 

- pow. 280 do 350 - 70 

- pow. 350 -100 

 

 

b) w przypadku osób zamieszkałych z rodziną 

 

Kryterium dochodowe określone w art.8 ust.2 

ustawy o pomocy społecznej wyrażona w % 

Wysokość odpłatności w stosunku do kosztu 

usług wyrażona w % 

- do 100 bezpłatnie 

- pow. 100 do 130 - 8 

- pow. 130 do 150 - 10 

- pow. 150 do 180 - 15 

- pow. 180 do 200 - 20 

- pow. 200 do 250 - 30 

- pow. 250 do 280 - 50 

- pow. 280 do 350 - 70 

- pow. 350 -100 
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