
                   
UCHWAŁA Nr XLVIII/269/14 

Rady Miasta Dynów z dnia 23 września 2014 roku 

 

        w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/11 z dnia 29 listopada 2011 roku Rady Miasta 

Dynów w sprawie szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za  usługi opiekuńcze  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt 11 oraz art.50 ust 6 

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej   (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późn 

zm.) Rada Miasta Dynowa    uchwala,  co  następuje: 

                                                          

                                                               § 1 

W uchwale   Nr XIV/92/11 Rady Miasta Dynów z dnia  29 listopada 2011  roku w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

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

wprowadza się następujące zmiany : 

1. §  6 otrzymuje brzmienie : 

„§ 6 1.Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi  w części lub całości w zależności  

od sytuacji życiowej oraz od posiadanego dochodu na osobę 

 w rodzinie potwierdzonej   wywiadem środowiskowym. 

2.Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych ustala się na 14,90 zł  

3.Ustala się   koszt jednego świadczenia pomocy sąsiedzkiej w kwocie 190,00 zł brutto  

za 1 miesiąc. 

4.Zwalnia się z odpłatności osoby korzystające z pomocy w formie pomocy sąsiedzkiej. 

5.Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszej 

uchwały. 

6.Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych na podstawie umowy 

zlecenia w kwocie 11,00 zł. brutto” 

 

                                                                 § 2 

 

Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi MOPS w Dynowie, a nadzór nad jej realizacją 

powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.  

 

                                                                 §  3  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń  

w miejscach publicznych z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 


