
 

 

UCHWAŁA NR III/40/2018 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 12 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/354/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 marca 

2016 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 od 

opłat, jak również tryb ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), po 

przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XV/354/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 marca 2016 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 od opłat, jak również tryb ich pobierania 

(tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2017 r. poz. 6352,  

z późn. zm.), § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych w dni robocze i dni wolne od pracy wynosi 

18,85 zł. 

2. Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze i dni wolne od pracy 

wynosi 19,90 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

 

 

Agnieszka Pasternak 
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