
UCHWAŁA NR XXIV/171/2013
RADY GMINY KĄKOLEWNICA

z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645, z późn. zm.) art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/229/2010 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 28 stycznia 2010r. 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 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010, Nr 57, poz.1164), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: . 

 "1. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 10,00 zł. 

 2. Koszt jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej, z wyłączeniem specjalistycznej usługi 
opiekuńczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 10,00 zł "

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Podstawę wnoszenia opłat za usługi stanowi miesięczne rozliczenie przepracowanych godzin na 
podstawie karty pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzonej przez świadczeniobiorcę lub członka 
rodziny."

3) użyte w uchwale, poza § 6 i § 7, w różnym przypadku wyrazy zastępuje się użytym w odpowiednim 
przypadku wyrazem "Kąkolewnica Wschodnia" zatępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem 
"Kąkolewnica".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kąkolewnica. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 grudnia 2013 r.

Poz. 5417



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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Cap
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