
UCHWAŁA NR XX/242/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 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 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 21 lutego 2019 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 warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania zmienia się 
: 

1) - § 2 ust.1, który otrzymuje brzmienie: Świadczeniobiorcy, których dochód na osobę przekracza kryterium 
dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zasadach naliczania odpłatności określonych według 
podanej poniżej tabeli: 

% dochodu osoby lub rodziny w 
stosunku do kryterium dochodowego 

z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej 

dochód osób samotnie 
gospodarujących 

w zł. (w przedziale) 

wys. odpłatności 
określona od ceny usługi 

dla osób samotnie 
gospodarujących 

dochód na osobę  
w rodzinie w zł 
(w przedziale) 

wys. odpłatności 
określona od ceny 

usługi dla osób 
w rodzinie 

do 100% do 701,00 nieodpłatnie do 528,00 nieodpłatnie 
powyżej 100% do 150% 701,01 1.051,50 10 % 528,01 792,00 20 % 
powyżej 150% do 200% 1.051,01 1.402,00 20 % 792,01 1.056,00 35 % 
powyżej 200% do 250% 1.402,01 1.752,50 30 % 1.056,01 1.320,00 45 % 
powyżej 250% do 300% 1.752,51 2.103,00 45 % 1.320,01 1.584,00 55 % 
powyżej 300% do 350% 2.103,01 2.453,50 55 % 1.584,01 1.848,00 75 % 
powyżej 350% do 400% 2.453,51 2.804,00 75 % 1.848,01 2.112,00 85 % 
powyżej 400% do 450% 2.804,01 3.154,50 85 % 2.112,01 2.376,00 95 % 

powyżej 450% od 3.154,51 100 % od 2.376,01 100 % 

2) - § 2 ust.3, który otrzymuje brzmienie: Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych 
w wysokości 22,00 zł. 

3) - § 2 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: Ustala się koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych 
w wysokości 28,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz 
w Biuletynie Informacji   Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  w Krapkowicach. 

Id: D2BB2536-3BF0-4136-BB6F-0A08F7D4FAE5. Podpisany Strona 1



§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Friedla 
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