
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/164/2019 

RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/137/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. 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 od opłat i trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. 2019 r poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, oraz art. 50 ust. 6, ust. 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) - Rada Miejska Bystrzycy 

Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XV/137/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 listopada 2019 r. 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 od opłat i trybu ich pobierania, 

zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne na zasadach 

określonych poniższą tabelą: 

Dochód na osobę - % kryterium 

dochodowego określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wskaźnik odpłatności w % ustalone od ceny usługi za 1 godzinę 

 

osoba samotnie gospodarująca 

 

osoby w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100-120 10 20 

powyżej 120-150 20 40 

powyżej 150-200 40 60 

powyżej 200- 300 70 90 

powyżej 300 100 100 

.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Pokora 
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