
UCHWAŁA NR 203/XLIII/2010 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 22 października 2010 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 45/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej            
z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 
z dnia 28 maja 2004 r.  w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia    
z opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania.  

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 50 ust. 6, art. 17 ust. 11 i art. 
104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362 ze zm.)  Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 45/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października  
2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego  
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania wprowadza się 
następujące zmiany; 

§ 1 otrzymuje brzmienie; 

„§ 3. 1 Pomoc w formie usług opiekuńczych moŜe być; 

- nieodpłatna, 

- odpłatna w części lub całości. 

2. Wydatki za usługi opiekuńcze podlegają  zwrotowi w części lub w całości  
od świadczeniobiorcy, jeŜeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę  
w rodzinie przekracza wysokość, o której jest mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej na zasadach określonych w poniŜszej tabeli. 

3. Cena 1 godziny usług dla osób korzystających z tej formy pomocy wynosi 50% 
faktycznego kosztu usługi w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy. 

Dochód na osobę  samotnie 
gospodarującą lub osobę w rodzinie  
/% kryterium dochodowego/ 

Wysokość odpłatności liczona w % od 
kwoty określonej w § 3 pkt. 3 uchwały 

Do  100%         nieodpłatnie 
101% - 150%                 5% 
151% - 200%               10% 
201% - 300%               15% 
301% - 400%               20% 
401% - 450 %               30% 
451% - 550 %               70% 
Ponad 551 %            100% 

 



§ 2. 

Pozostałe zapisy uchwały nr 45/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  
11 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. 
w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania pozostają 
bez zmian. 

      § 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 

      § 4. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Anna Łukasiewicz 

 
 


