UCHWAŁA NR LXX/600/01
Rady Miasta Krakowa
z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania
z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej zapewniającej całodobową
opiekę.
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 155 poz. 1014, zm. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 48
poz. 552, Nr 26 poz. 306, Nr 62 poz. 718/, art. 10a pkt 7, art. 33k ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414,
zm.: Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756 i Nr 162 poz. 1118 i poz. 1126, z
1999 r. Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz. 885, Nr 90 poz. 1001, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz.
238/ i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62 poz. 718/, Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w
placówce opiekuńczo – wychowawczej zapewniającej całodobową opiekę, do ponoszenia
których zobowiązani są rodzice dziecka lub opiekunowie prawni, w przypadku gdy dysponują
dochodami dziecka.
§ 2.
1. Wysokość zwolnienia uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu w rodzinie osób
zobowiązanych do ponoszenia opłat.
2. W przypadku gdy dochód w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat nie
przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy społecznej, zwalnia się tę osobę z ponoszenia opłat.
3. W przypadku gdy dochód w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat przekracza
kryterium dochodowe określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
pomocy społecznej, ustala się następujący sposób częściowego zwolnienia z opłat:
Dochód w stosunku do kryterium dochodowego
określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej
Dochód
Od 100% do 150% kryterium dochodowego
Dochód
Od 151% do 200% kryterium dochodowego
Dochód
Od 201% do 270% kryterium dochodowego
Dochód
Od 271% do 350% kryterium dochodowego

Kwota miesięcznej opłaty po
zastosowaniu częściowego zwolnienia
z ponoszenia opłat

Dochód
powyżej 350% kryterium dochodowego

401 zł.

40 zł.
80 zł.
120 zł.
201 zł.

- 2 § 3.
1. Opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, z uwzględnieniem
zwolnienia udzielonego zgodnie z niniejszą uchwałą, ustala się w drodze decyzji
administracyjnej w trybie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
2. Kwoty, o których mowa w § 2 ust. 3, podlegają waloryzacji zgodnie z art. 35a ustawy z
dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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