
 

 

                            Uchwała  Nr XXII/181/2008 

  Rady Miejskiej w Tczewie 

     z dnia 29 maja 2008r. 
 

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i        

                  odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze. 

 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, 

nr113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 

1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 

1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 

138 poz. 974, nr 173 poz. 1218), art 50 ust 6  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, nr 99 poz. 100, nr 273 poz. 2703, z 2005 r. nr 64 poz. 565, 

nr 94 poz. 788, nr 179 poz. 1487, nr 164 poz. 1366, nr180 poz. 1493, nr 94 poz. 788, nr 179 

poz. 1487, z 2006 r. nr 144 poz. 1043, nr 135 poz. 950, nr 186 poz. 1380, nr 249 poz. 1831, nr 

251 poz. 1844, z 2007 r. nr 35 poz. 219, nr 36 poz. 226, nr 48 poz. 320, nr 120 poz. 818, nr 

209 poz. 1519, nr 221 poz. 1649) - Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji 

Polityki Społecznej   

 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr XLVI/418/2006r Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006r. w 

sprawie  ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu 

wydatków za usługi opiekuńcze (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 80 poz.1671)   w § 4 ust. 2 

otrzymuje brzmienie: 

 

 

 

„§ 4 ust 2. Odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych określonych w § 2 ust. 1 i 2,  

których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe podane w 

ust. 1 ustala się zgodnie z  niżej podaną tabelą,  z zastrzeżeniem ust. 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procentowe wskaźniki odpłatności ustalone od ceny za 1 godzinę usług 
opiekuńczych dla: 

osoby samotnie gospodarującej osoby w gospodarstwie wieloosobowym 

Dochód osoby w 
stosunku do  kryterium 
ustalonego zgodnie z art. 
8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej [%] 

procent 
odpłatności 

Dochód rodziny w 
stosunku do  kryterium 

ustalonego zgodnie z art. 
8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej [%] 

procent 
odpłatności 

do 100% nieodpłatnie do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100% - do 185% 10% powyżej 100% - do 165% 15% 

powyżej 185% - do 220% 15% powyżej 165% - do 200% 20% 

powyżej 220% - do 240% 20% powyżej 200% - do 220% 25% 

powyżej 240% - do 260% 25% powyżej 220% - do 240% 30% 

powyżej 260% - do 270% 30% powyżej 240% - do 250% 35% 

powyżej 270% - do 290% 40% powyżej 250% - do 270% 45% 

powyżej 290% - do 310% 50% powyżej 270% - do 290% 55% 

powyżej 310% - do 330% 60% powyżej 290% - do 310% 65% 

powyżej 330% - do 350% 75% powyżej 310% - do 330% 80% 

powyżej 350% - do 370% 85% powyżej 330% - do 350% 90% 

powyżej 370% 100% powyżej 350% 100% 

 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

§ 3 

 

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

Województwa Pomorskiego 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 Uzasadnienie 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej gmina określa w drodze uchwały 

szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub 

całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

Wskutek waloryzacji  emerytur i rent od marca 2008r. zmieniła się sytuacja dochodowa osób 

korzystających z usług opiekuńczych, która spowodowała znaczne zwiększenie odpłatności za 

świadczone usługi opiekuńcze. 

Ustalanie odpłatności w oparciu o dotychczasową tabelę określoną w uchwale 

nr XLVI/418/2006r Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków za usługi 

opiekuńcze niweczy cel waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. 

Dotyczy to szczególnie osób samotnie gospodarujących, w przypadku których zwiększona 

odpłatność pochłania w znacznym stopniu podwyżkę emerytury/renty. 

Zmiana tabeli odpłatności pozwoli utrzymać odpłatność ponoszoną przez klienta na 

dotychczasowym poziomie. 

 

                                                          

 


