
Uchwała Nr 0150/XLI/948/10 

Rady Miasta Tychy 

z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXII/595/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. ), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez

Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych, 

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 0150/XXXII/595/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych

warunków przyznawania i odpłatnośc i  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  świadczone

w miejscu zamieszkania usługobiorcy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od

opłat, jak również trybu ich pobierania wprowadza się załącznik nr 1 w nowym brzmieniu określonym w załączniku

nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianom.  

§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.  

Przewodniczący Rady Miasta Tychy 

mgr Zygmunt Marczuk 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA USŁUGOBIORCY  

1. Tabela odpłatnośc i  za  usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  świadczone w miejscu

zamieszkania usługobiorcy, w sytuacji gdy usługobiorca jest osobą samotnie gospodarującą. 

2. Tabela odpłatnośc i  za  usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  świadczone w miejscu

zamieszkania usługobiorcy, w sytuacji gdy usługobiorca jest osobą w rodzinie. 

Załącznik do uchwały Nr 0150/XLI/948/10

Rady Miasta Tychy

z dnia 25 marca 2010 r.

Procentowy stosunek dochodu usługobiorcy do kryterium

dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego

w art.8 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

społecznej

Wysokoś ć  opłaty za okres miesiąca (przy

uwzględnieniu ilości godzin przyznanych usług

oraz aktualnej ceny jednej godziny usług)

Do 150% nieodpłatnie

151-200% 10%

201-250% 20%

251-300% 30%

301-350% 50%

351-400% 70%

401-450% 90%

Pow.450% 100%

Procentowy stosunek dochodu na osobę w rodzinie usługobiorcy

do kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie, określonego

w art.8 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

społecznej

Wysokoś ć  opłaty za okres miesiąca (przy

uwzględnieniu ilości godzin przyznanych usług

oraz aktualnej ceny jednej godziny usług)

Do 150% nieodpłatnie

151-200% 10%

201-250% 20%

251-300% 50%

301-350% 70%

351-400% 80%

Pow.400% 100%
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