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Poz. 6484
UCHWAŁA NR II/21/2018
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec 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 tych opłat, a także trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec 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 tych
opłat, a także trybu ich pobierania (zmienionej Uchwałą NR XXXI/255/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia
28 grudnia 2017 r.) zmienia się § 8, który otrzymuje brzmienie następującej treści:
„§ 8. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w kwocie 14,70 zł brutto.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez
zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net
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