
UCHWAŁA NR XV/129/19
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506; zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz.1696 i poz.1815) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. 
poz. 1622 i poz. 1690), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 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 szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 1770), zmienionej Uchwałą nr XXXVI/250/17 Rady Gminy Dąbrowa 
z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz.3344) oraz Uchwałą nr V/30/19 Rady Gminy 
Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 469) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 26,50 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa

Id: DEB699AA-D6EB-4141-8BA6-7C5E07616E14. Podpisany Strona 1




