
UCHWAŁA NR III/22/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014r. dotyczącej 
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 od opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 
poz.1309, poz. 1571, poz.1696, poz.1815) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473) 
Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie 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 od opłat, jak również trybu ich pobierania (t. j. Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz.6127 z dnia 12.12.2019 r.) zwanej dalej „uchwałą”, § 2. otrzymuje 
brzmienie: 

„ § 2. Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych i cenę jednej godziny specjalistycznych usług 
opiekuńczych w kwocie po 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych), które to ceny wynikają z kalkulacji 
kosztów zatrudnienia przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku osób świadczących te 
usługi.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Pasłęku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak
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