
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/162/17 

RADY GMINY NOWINKA 

z dnia 4 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia 

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 z opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 

poz. 1875) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1769 ze zm. poz. 1985) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/156/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 24 maja 2013 r. (Dz. U. Woj. Podl. Poz. 

2447) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia 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 z opłat, 

jak również trybu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany: 

§ 4. otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Koszt jednej godziny usług ustala się następująco: 

1) w przypadku usług opiekuńczych – w wysokości 13 zł. Od 1 stycznia każdego kolejnego roku po 

wejściu w życie uchwały, koszt jednej godziny usług opiekuńczych jest ustalany w wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

2) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w wysokości 16 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wojciech Paszkiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 4647


		2017-12-14T12:52:49+0000
	Polska
	Kamila Anna Matyszewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




