
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/211/2017 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 października 2013 r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat, jak i również trybu 

ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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, poz. 

1583, poz. 1948, poz. 2174, z 2017 r., poz. 38, poz. 60, poz. 624, poz. 777, poz. 1292) Rada Gminy Pęczniew 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 października 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat, jak i również trybu ich pobierania, z wyłącze-

niem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi (Dz. Urz. Woj. Łódz-

kiego z 2013 r. poz. 5117) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:  

„Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej oraz specjalistycznej usługi opiekuńczej świadczonej przez 

opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie ustala się na kwotę 14,00 zł (słownie: 

czternaście złotych).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

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

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew 

 

 

Jerzy Zych 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 września 2017 r.

Poz. 3835
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