
UCHWAŁA NR XIV/113/2019
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 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 z opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 
z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696), Rada Miejska 
w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 września 2017 r. 
w sprawie określenia 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 z opłat 
i trybu ich pobierania (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4254, z 2018 r. poz. 5883), 
wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Stawka odpłatności za jedną godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej 
wynosi brutto 22,97 zł. (słownie: dwadzieścia dwa złote 97/100)”;

2) zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Antczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 listopada 2019 r.
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