
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/403/2020 

RADY MIASTA KNURÓW 

z dnia 18 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

od opłat, jak również trybu ich pobierania 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 11 i art. 50 ust. 6, ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z póź. zm.), art. 4 ust. 1 art. 13 

pkt. 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) 

Rada Miasta Knurowa 

uchwala 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/453/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. U. Woj. Śląskiego 

z dnia 26.04.2017 r. poz. 2798 z póź. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

§ 5. otrzymuje brzmienie: 

"1. Koszt za jedną godzinę usług opiekuńczych we wszystkie dni tygodnia wynosi 27,00 zł (słownie 

złotych: dwadzieścia siedem 00/100) 

2. Koszt za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych we wszystkie dni tygodnia wynosi  

27,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem 00/100)." 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurowa. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 listopada 2020 r.

Poz. 8143



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

Województwa Śląskiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021 r. 

  

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Tomasz Rzepa 
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