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UCHWAŁA NR XII/128/19
RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/89/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również
trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019r. poz. 506) w związku z art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36 pkt 2 lit. „l” i „m”, art. 50 ust. 1-6
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.), art. 1 ust. 1 pkt 1a
i 1b ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2018r.
poz. 2177), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1794)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1358), uchwala się
co następuje:
§ 1. Zmienia się § 4 ust. 1 Uchwały Nr VIII/89/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również
trybu ich pobierania, zmieniony Uchwałą Nr XI/136/15 z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr VIII/89/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, który otrzymuje brzmienie:
„Usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcy nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej i ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca
2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1358), tj. dla osoby samotnie gospodarującej
w kwocie 701 zł i dla osoby w rodzinie – 528zł.”.
§ 2. Zmienia się § 4 ust. 3 Uchwały Nr VIII/89/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również
trybu ich pobierania, który otrzymuje brzmienie:
„Koszt jednej godziny świadczonej usługi opiekuńczej będzie wynosić 20 zł brutto, a koszt
jednej godziny świadczonej usługi specjalistycznej będzie wynosić 30 zł brutto.”.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 sierpnia 2019r. w zakresie określonym w §1 oraz z dniem 1 stycznia 2020r. w zakresie
określonym w §2.
Przewodniczący Rady
(-) Leszek Nowaczyk

