
 

 

UCHWAŁA NR XXV/148/2017 

RADY GMINY LUBAWA 

z dnia 30 marca 2017 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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 930, z późn. zm.) Rada Gminy Lubawa uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 listopada 2013 roku 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. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 poz. 3774) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. Uchwala się koszt 1 godziny zegarowej usług opiekuńczych w wysokości 19,00 zł (słownie zł: 

dziewiętnaście zero groszy).”; 

2) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 2. Koszt 1 godziny zegarowej specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będzie ustalany w oparciu 

o stawkę godzinową wynikającą z umów cywilno-prawnych na realizację specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla danego rodzaju schorzenia, niepełnosprawności zawieranych pomiędzy Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej Gminy Lubawa a osobami posiadającymi kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubawa. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Jan Laskowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 2095
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