
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/149/17 

RADY MIASTA SŁUPCY 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 

pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z poźn. zm.)
1) 

 oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)
2) 

 Rada Miasta Słupcy, uchwala co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXVII/187/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania  ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2005 r. Nr 20, 

poz. 502) w § 4 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu: „4/ finansowania w całości 

lub współfinansowania w części kosztów wykonania usług opiekuńczych w ramach realizacji projektu 

partnerskiego pn.:" W rodzinie siła i moc" realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne - 

projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 przez Miasto Słupca na 

mocy uchwały nr XXII/132/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2016''. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy i Kierownikowi Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Słupcy.  

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

Wielkopolskiego.  

Przewodniczący Rady  

(-) Andrzej Szymkowiak  

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1583, 1948, 2174; z 2017 r. 

poz. 60. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 1424
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