
UCHWAŁA NR XIV/105/16
RADY GMINY LIPNO

z dnia 22 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie 
Lipno 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 tryb ich pobierania

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.1)) w związku z art. 50 ust. 6  i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z pózn. zm.2)), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/101/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno 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 tryb ich pobierania ( 
Dz.U. Woj. Kuj – Pom. Poz. 696 z dnia 26.02.2016 r.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: § 5 
otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w kwocie 12,00 zł.

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w kwocie 50 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lipnie.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lipno

Bohdan Nowak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2015 r. , poz. 1045 poz. 1890.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. , Nr 217 , poz. 1428, z 2015 r. , poz. 

693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830.
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