
UCHWAŁA NR XVI/161/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/145/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2008 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również 

trybu ich pobierania

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 
1622 i 1690 oraz z 2018 r. poz. 2245)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/145/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania 
(Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 26, poz. 960 oraz z 2015 r. poz. 2382) wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, stanowiąca załącznik do 
uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 20,00 zł, a specjalistycznych usług 
opiekuńczych na kwotę 25,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w źycie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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TABELA ODPŁATNOŚCI
ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – zadania

własne

Miesięczny dochód w stosunku
do aktualnie obowiązującego
kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej, o
którym mowa w art. 8 ust. 1

pkt 1 ustawy o pomocy
społecznej.

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalony za
1 godzinę

Osoby samotne
i samotnie

gospodarujące

Osoba w rodzinie

do 150%

151 – 200 %

201 – 250 %

251 – 300 %

301 – 350 %

351 – 400 %

401 – 450 %

451 – 500 %

501 – 550 %

551 – 600 %

powyżej 600 %

nieodpłatnie

5%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80 %

100 %

nieodpłatnie

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

100%

Załącznik do uchwały Nr XVI/161/2019

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 27 listopada 2019 r.
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