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UCHWAŁA NR LXVIII/........../23 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 29 marca 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/504/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. 
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 warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu 

ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6, 
art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 2268 z późn. 
zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LXIII/504/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. 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 warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 
wprowadza się następujące zmiany:  w § 7 wyrazy „17,00 zł” zastępuje się wyrazami „22,00 zł”, wyrazy 
„25,00zł” zastępuje się wyrazami „30,00zł”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kościerzynie. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
z dniem 1 maja 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie 

1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku obliguje gminy do świadczenia usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu 
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 

2. W myśl art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Miasta Kościerzyna Uchwałą Nr LXIII/504/18 
z dnia 20 czerwca 2018r. określiła 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 tryb ich pobierania. W proponowanej uchwale ustalona 
została stawka godzinowa za jedną godzinę usługi w wysokości 22,00 zł oraz stawka godzinowa za jedną 
godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 30,00 zł. 

3. Podniesienie stawki godzinowej jednej godziny świadczenia usług opiekuńczych konieczne jest ze 
względu na czynnik ekonomiczny, jakim jest najwyższa od 1996r. inflacja na poziomie 18,4%. Ponadto od 
2023r. podniesiono stawki najniższego wynagrodzenia do poziomu od stycznia 2023 do kwoty 3490zł, 
najniższa stawka godzinowa 22,80zł za godzinę pracy, od lipca 2023r. 3600zł czyli 23,50zł za godzinę 
pracy, stawki te przewyższają poziom określony w uchwale zmienianej, nie są zatem realne na dzień 
dzisiejszy. W związku z tym, iż stawka godzinowa ustalana przez gminę nie musi pokrywać 100% kosztów, 
jakie ponosi gmina w związku z realizacją zadania pomocy społecznej, została ona oszacowana na poziomie 
bliskim minimalnej stawki najniższej za godzinę pracy. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 87F21261-31B1-476D-8BB0-352EC5A4B4B6. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



