
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 20 marca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 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. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523, z późn. zm.) 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić: 

W załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity 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 (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego, poz. 1782 z dnia 16 marca 2016 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XXXIV/738/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 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 

(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, poz. 7150 z dnia 15 grudnia 2017 r.), 

2) Uchwałą 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 

(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, poz. 8020 z dnia 15 grudnia 2018 r.).   
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

UCHWAŁA 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. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.)1)  oraz art. 50 ust. 6 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)2) , 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 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)3), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 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, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się osobom wymienionym 

w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, a zakres, liczbę godzin, okres i miejsce świadczenia usług 

ustala się w oparciu o: 

1) potrzeby wnioskodawcy ustalone na podstawie wywiadu środowiskowego; 

2) dołączoną do wywiadu środowiskowego dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, 

w tym informację od lekarza (wydaną w formie zaświadczenia) o zalecanych usługach opiekuńczych lub 

specjalistycznych usługach opiekuńczych. 

§ 3. Odpłatność za usługi ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby lub rodziny, z tym, że: 

minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności odpowiada aktualnie 

obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej lub kryterium rodziny,  o których 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 4. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub rodzinę określają 

następujące wskaźniki odpłatności: 

l.p 
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny 

naliczony wg % kryterium dochodowego 

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny, 

odpowiednio usługi opiekuńczej lub specjalistycznej 

usługi opiekuńczej, za 1 godzinę usługi 
1 do 100% bezpłatnie 
2 Powyżej 100% - 120% 3% 
3 Powyżej 120% - 140% 5% 
4 Powyżej 140% - 160% 8% 
5 Powyżej 160% - 180% 11% 
6 Powyżej 180% - 200% 14% 
7 Powyżej 200% - 210% 18%  

                                                      
1) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm. 
2) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm. 
3) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm. 
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8 Powyżej 210% - 220% 22% 
9 Powyżej 220% - 230% 26% 
10 Powyżej 230% - 240% 30% 
11 Powyżej 240% - 250% 33% 
12 Powyżej 250% - 260% 38% 
13 Powyżej 260% - 270% 40% 
14 Powyżej 270% - 280% 42% 
15 Powyżej 280% - 290% 44% 
16 Powyżej 290% - 300% 46% 
17 Powyżej 300% - 310% 48% 
18 Powyżej 310% - 320% 50% 
19 Powyżej 320% - 340% 53% 
20 Powyżej 340% - 360% 60% 
21 Powyżej 360% - 370% 70% 
22 Powyzej 370% - 380% 80% 
23 Powyżej 380% - 390% 90% 
24 Powyżej 390% 100% 

§ 5. 4)  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. 

§ 6. Korzystający z usług są zobowiązani do regulowania należnych opłat do kasy lub na rachunek 

bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, w wysokości stanowiącej iloczyn 

wykorzystanych godzin i ceny za 1 godzinę usługi, uwzględniającej wskaźnik odpłatności, o którym mowa 

w § 4 uchwały, do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§ 7. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy 

społecznej, można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie 

z opłaty za usługi, jeżeli: 

1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny, uwzględniającej podstawowe potrzeby oraz 

z ponoszonych wydatków pochodzących m.in. z zaciągniętych zobowiązań finansowych osoby/rodziny 

wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości określonej w § 4 uchwały; 

2) występuje konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie 

specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą; 

3) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr LVII/1086/06 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 22 czerwca 2006 roku 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi 

opiekuńcze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 92, poz. 2456 z dnia 7 sierpnia 2006 r.). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. 

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

Województwa Śląskiego. 

                                                      
4) Zmieniony przez § 1 Uchwały nr XXXIV/738/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 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 (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego, poz. 7150 z dnia 15 grudnia 2017 r.) 
5) Zmieniony przez § 1 Uchwały 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 (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego, poz. 8020 z dnia 15 grudnia 2018 r.) 
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