
. 1 5 UCHWALANRXVI/99/16 
- ^ ^„ RADY GMINY ZAPOLICE 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwaly Nr V/29/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015 r. 
w sprawie szczegolnych zasad przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze, w tym 
specjalistyczne uslugi opiekuncze w miejscu zamieszkania, cz^ciowego lub calkowitego 

zwolnienia od oplat, trybu pobierania oplat, z zakresu zadan wlasnych gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), art.l7 ust.l pkt 11 oraz art. 50 ust. 
6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoiecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 
z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 oraz z 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 
1310, poz. 1359, poz. 1607 i poz. 1830) Rada Gminy Zapolice uchwala, co nast^puje 

§ 1. W Uchwale Nr V/29/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie 
szczegolnych zasad przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze, w tym specjalistyczne 
uslugi opiekuncze w miejscu zamieszkania, cz^sciowego lub calkowitego zwolnienia od 
oplat, trybu pobierania oplat, z zakresu zadan wlasnych gminy wprowadza si^ nast^puj^ce 
zmiany: 

1) § 5 ust. 3 uchwaly otrzymuje brzmienie: 
„3. Cen^ jednej godziny swiadczenia uslug, o ktorej mowa w ust. 1, ustala si? 
w wysokosci 9,00 zt brutto"; 

2) § 8 ust. 1 uchwaly otrzymuje brzmienie" 
„1. Oplat? za uslugi swiadczeniobiorca wplaca, co miesi^c na wskazany w decyzji 
administracyjnej przyznaj^cej uslugi opiekuncze, numer rachunku bankowego 
Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Zapolicach, do 15 dnia kazdego miesi^ca 
po miesi^cu, w ktorym usluga byla wykonana, na podstawie miesi?cznego zestawienia 
wykonanych uslug okreslaj^cego kwot? odplatnosci." 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen i stronie intemetowej Urz?du Gminy 
Zapolice i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz?dowym 
Wojewodztwa Lodzkiego. 


