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Uchwała Nr VIII/34/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 31 stycznia 2019 roku 

zmieniająca Uchwałę Nr V/24/2018 Rady Gminy Koskowo  

z dnia 20 grudnia 2018 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 warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  

w związku z art. 17 ust 1 pkt 11, art. 50 ust 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.). 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się zmianę do Załącznika do Uchwały Nr V/24/2018 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. – 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 dotyczącą § 6 pkt 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Wysokość odpłatności zależna jest od posiadanego dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie na zasadach regulowanych  

w poniższej tabeli”: 

  

Dochód w % w stosunku 

do kryterium 

dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności  

w % liczonej od stawki 

godzinowej dla osoby 

samotnej 

Wysokość odpłatności  

w % liczonej od stawki 

godzinowej dla osoby  

w rodzinie 

do 100%  nieodpłatnie nieodpłatnie 

od 101% do 125% 5% 10% 

od 126% do 150% 10% 15% 

od 151% do 200% 20% 25% 

od 201% do 250% 30% 40% 

od 251% do 275% 40% 50% 

od 276% do 300% 50% 60% 
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od 301% do 325% 60% 80% 

od 326% do 400% 80% 100% 

powyżej 401%  100% 100% 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  

 

§ 3 

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

Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 
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Uzasadnienie 

W Załączniku do Uchwały Nr V/24/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w § 6 pkt 6 odnoszącym się do tabeli  

w wierszu dotyczącym dochodu w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego  

w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wyniku omyłki 

pisarskiej wskazano: od 215% do 275%, a winno być: od 251% do 275%. 

 

 

 


