
W6JT GMINY POFELO"

Zarzqdzenie Nr 0050/ 477/2014
Wojta Gminy Popielow
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spotecznych dotyczqcych projektu Uchwaty
Nr XXXIV/ 235/2014 w sprawie szczegotowych warunkow przyznawania i odptatnosci za ustugi
opiekuricze i specjalistyczne ustugi opiekuhcze, z wytqczeniem specjalistycznych ustug
opiekuhczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegotowe warunki cze.sciowego lub
catkowitego zwolnienia od optat, jak rowniez tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r,poz.594, poz. 645, poz. 1318 oraz Uchwaty Rady Gminy Nr
XLIII /299 /2010 Rady Gminy Popielow z dnia 23 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu
konsultowania z radami dziatalnosci pozytku publicznego lub z organizacjami pozarzqdowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow zarzqdzam co nast^puje:

§1

1. Przeprowadzenie w dniach 23 stycznia do 29 stycznia 2014 roku spotecznych konsultacji
projektu uchwaty w sprawie w sprawie szczegotowych warunkow przyznawania i odptatnosci za
ustugi opiekuricze i specjalistyczne ustugi opiekuricze, z wyta.czeniem specjalistycznych ustug
opiekunczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegotowe warunki cz^sciowego lub
catkowitego zwolnienia od optat, jak rowniez tryb ich pobierania.
2.Konsulatcje spoteczne majq na celu zebranie opinii, uwag i propozycji do powyzszego projektu

§2

Ogtoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spotecznych zamieszczone b^dzie w Biuletynie
Informacji Publicznei www.bip.popielow.pl oraz tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gminy wdniu
23 stycznia 2014 roku wraz z projektem uchwaty i formularzem konsultacji.

§3

Uwagi i opinie i propozycje nalezy zgtaszac do Kierownika GOPS Barbary Piekarek osobiscie lub
pisemnie oraz elektronicznie na adres gQps.pomocffipQpielow.pl lub Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej do dnia 29 stycznia 2014 roku

§4

Zarzqdzenie podaje SJQ do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyj^ty

§5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.


