
UCHWAŁA NR L/616/2018
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/548/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 maja 
2018 roku w sprawie określenia 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 
z 2018 roku, poz. 3919)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 roku, poz.994 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust.  6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1508) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. 

1. W uchwale  Nr XLV/548/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie określenia 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 z opłat, 
jak również trybu ich pobierania  dokonuję się następujących zmian:

1) § 3 ust 1  otrzymuje następujące brzmienie:Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się 
w wysokości 23,00  zł.

2) § 3 ust 2  otrzymuje następujące brzmienie:Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych 
ustala się w wysokości 27,00zł.

2. Zmienia się załącznik do uchwały Nr XLV/548/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 maja 
2018, który w miejsce dotychczasowe otrzymuje brzmienie  jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. Uchwałę stosuje się do świadczeń przyznawanych na okres po 31 grudnia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Adam Godyń
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Procentowy wskaźnik wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
w zależności od dochodu

Dochód w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art.

8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej

Procentowy wskaźnik odpłatności ustalony od kosztu 1 godziny usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Osoby samotnie
gospodarujące i

nieposiadające wstępnych
i zstępnych

Osoby samotnie
gospodarujące i

posiadające wstępnych i
zstępnych

Osoby
gospodarujące w

rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 120% 3% 3% 5%
powyżej 120% do 150% 5% 5% 7%
powyżej 150% do 175% 7% 10% 15%
powyżej 175% do 200% 10% 15% 20%
powyżej 200% do 225% 15% 20% 25%
powyżej 225% do 250% 20% 25% 30%
powyżej 250% do 275% 25% 30% 35%
powyżej 275% do 300% 30% 35% 40%
powyżej 300% do 325% 35% 40% 45%
powyżej 325% do 350% 40% 45% 50%
powyżej 350% do 375% 50% 55% 60%
powyżej 375% do 400% 60% 65% 70%
powyżej 400% do 450% 75% 80% 85%

powyżej 450% 100% 100% 100%

Załącznik do uchwały Nr L/616/2018

Rady Miejskiej w Krzeszowicach

z dnia 17 października 2018 r.
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