
 

 

UCHWAŁA NR L/459/2021 

RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLVII/429/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

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,  

jak również trybu ich pobierania 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. 

zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVII/429/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

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, jak również trybu ich pobierania, 

wprowadza się następujące zmiany: 

§ 4 otrzymuje brzmienie: „Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 25,90 zł a specjalistycznych 

usług opiekuńczych wynosi 25,90 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ryszard Dźwiniel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 stycznia 2022 r.

Poz. 244
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