
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/329/22 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 3 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2  

i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VII/72/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 marca 2015 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 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 1398), zmienionej uchwałą nr XLIX/406/18 Rady Miejskiej 

w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 2077), uchwałą nr 

VII/51/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. 

poz. 2354), uchwałą nr XX/153/20 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 2289) oraz uchwałą nr XXXIII/232/21 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 

25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 1095), wprowadza się następujące zmiany:  

1) ust. 3 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„3. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 25,58 zł, natomiast koszt 1 godziny 

specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 31,60 zł. Opłata za usługi opiekuńcze 

stanowi iloczyn ceny za 1 godzinę usług i wskaźnika odpłatności określonego w procentach w powyższej 

tabeli oraz liczby świadczonych godzin usługowych w ciągu miesiąca.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dawid Kobiałka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 marca 2022 r.

Poz. 1390
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