
UCHWAŁA  NR   139  /   XXVIII    / 2012

Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia   26  września  2012r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w 
Gostyninie  Nr  216/XXXVIII/06  z  dnia  29  marca  2006  r.  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków 
przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z  
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  
142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 50 ust. 6 oraz art. 9 ust. 8a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca  
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), art. 4 ust.1 i art. 5 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z  2011 r. Nr 197,  
poz. 1172 ze zm.) 

§ 1
§ 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie „ Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze wnoszą osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 w 
związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej”

§ 2
Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały stanowiące tabele odpłatności za usługi opiekuńcze, poprzez  
nadanie im brzmienia jak w załącznikach:
a) tabela odpłatności za 1 godzinę usług świadczonych w domu podopiecznego, ponoszonej przez osoby 
będące w rodzinie, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, 
b) tabela odpłatności  za 1 godzinę usług świadczonych w domu podopiecznego, ponoszonej przez osoby 
samotnie gospodarujące, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 października  2012r.

§ 5

                                                                        

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 
                                                                                                                             Jolanta Syska-Szymczak

 



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 
26  września  2012r.   Nr  139  /  XXVIII  /2012   w  sprawie  zmiany 
uchwały Rady Miejskiej Nr 216/XXXVIII /06  z dnia  29 marca 2006r. 
w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania, 
odpłatności  i  zwolnienia  od  opłat  za  usługi  opiekuńcze  i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

     

Tabela odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego, ponoszonej 

przez osoby będące w rodzinie 

     

Dochód na osobę w rodzinie

w złotych

Stawka odpłatności od ceny usługi –7,00 zł

w % w zł. za 1 godz. usługi

  Do 456,00  zł

0 0

Od 456,01 do 547,20 

do  120% 10 0,70

Od 547,21- do 638,40 
powyżej 120% do 140% 20 1,40

Od 638,41- do 729,60

 powyżej 140% do 160%

Od 729,61- do 820,80

 powyżej 160% do 180%

30

40

2,10

2,80

Od 821,81- do 912,00 
powyżej 180% do 200% 50 3,50

Od 912,01 – do 1140,00

powyżej 200% do 250% 75 5,20

Od 1140,01

pełna odpłatność 100 7,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 
26  września  2012r.   Nr  139  /  XXVIII  /2012   w  sprawie  zmiany 
uchwały Rady Miejskiej Nr 216/XXXVIII /06  z dnia  29 marca 2006r. 
w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania, 
odpłatności  i  zwolnienia  od  opłat  za  usługi  opiekuńcze  i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tabela odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych   i

specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w domu 
podopiecznego ponoszonej przez osoby samotnie gospodarujące     

      

Dochód

Stawka odpłatności od ceny usługi – 7,00

w % w zł za 1 godz. usługi

  Do 542,00 zł

0 0

Od 542,01 do 650,40 

do  120% 10 0,70

Od 650,41- do 758,80 

powyżej 120% do 140% 15 1,05

Od 758,81- do 867,20 
powyżej 140% do 160% 20 1,40

Od 867,21- do 975,60 
powyżej 160% do 180% 30 2,10

Od 975,61- do 1084,00

powyżej 180 do 200% 40 2,80

Od 1084,01 do 1355,00 
powyżej 200% do 250% 50 3,50

Od 1355,00– do 1626,00 
powyżej 250% do 300% 75 5,20

Od 1626,01 

pełna odpłatność 100 7,00


