
 

 

 

 

UCHWAŁA NR ....................  

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 

pobierania 

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, 

poz. 1362, Dz. U. Nr 202, poz. 1551, Dz. U. Nr 219, poz. 1706, Dz. U. Nr 221, poz. 1738 z 2009r.), Rada Miejska

w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2005 r., Nr 28, poz. 750) wprowadza się następujące zmiany: § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze winna być wpłacana przelewem na 

konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach lub w kasie Ośrodka w terminie do 25. dnia każdego miesiąca 

za dany miesiąc, w którym wykonuje się usługę. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek świadczeniobiorcy,

może ustalić późniejszy termin uiszczania opłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

3. Odpłatność za świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych naliczana jest z góry. 

4. Rozliczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w następnym miesiącu na 

podstawie faktycznie wykonanych godzin wykazanych w kontrolkach czasu pracy. ”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.  

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

Opolskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia zmiany 

Uchwały Nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobieraniaUchwałę podejmuje się na 

podstawie przepisów przytoczonych w jej wstępie w celu realizowania przez gminę w ramach uchwalonego programu 

działań związanych z zapewnieniem usług opiekuńczych i specjalistycznych w gminie Krapkowice.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

Burmistrz Krapkowic mgr Piotr 

Solloch 
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