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UCHWAŁA NR XXVI/195/21
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku 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
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm.), Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XIX/147/2016 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016 roku, wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się cenę 1 godziny usług:
1) w dni robocze – w wysokości 20,00 zł.
2) w dni wolne od pracy: soboty, niedziele i święta 21,00 zł”;
2) w § 5 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:
„6. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie
obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.”.
§ 2. Traci moc uchwała z dnia 25 listopada 2020 roku nr XIX/139/20 w sprawie zmiany uchwały nr
XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od
opłat, jak również tryb ich pobierania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.
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