DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 4 lutego 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2019.02.04 15:10:32

Poz. 1575
UCHWAŁA NR 43/V/2019
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia 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 trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000,1349, 1432, 2500) oraz art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1508 ze zm.) Rada Gminy Gostynin uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje 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 trybu ich pobierania.
§ 2. 1. Stawka opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 18 zł.
2. Stawka opłaty za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 22 zł.
§ 3. 1. Opłatę ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust.1 pkt 1i2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Opłata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą.
Dochód (w stosunku do ustawowego kryterium
dochodowego)
powyżej 100% - 125 %
powyżej 125 % - 150%
powyżej 150% - 175%
powyżej 175% - 200%
powyżej 200% - 225%
powyżej 225% - 250%
powyżej 250% - 275%
powyżej 275%

Wysokość odpłatności
(w odniesieniu do stawki opłaty)
5%
10%
25%
40%
60%
80%
90 %
100%

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba ponosząca odpłatności za usługi może być
okresowo całkowicie lub częściowo zwolniona z odpłatności, ze względu na:
1) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce
wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno – leczniczej;
2) straty materialne powstałe w wyniku zdarzenia losowego lub klęski życiowej;
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3) poniesienia przez nie odpłatności za usługi spowodowałoby obniżenie ich dochodu poniżej ustawowego
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie;
4) ponoszą wydatki na leki, leczenie i rehabilitację przewyższające 50 % ich dochodu.
§ 5. Opłaty są wnoszone w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, na który usługi zostały
przyznane w kasie Urzędu Gminy Gostynin albo poprzez wpłaty należności w kasie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gostyninie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr 135/XVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2012r. W sprawie
szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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