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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 540/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie 
z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie               

z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania                     
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, 
2270 z 2022 r. poz. 1, 66) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 540/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmienia się § 3, 
który otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi                
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi              
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Uzasadnienie 

Zmiana w uchwale nr 540/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
podyktowania jest brzmieniem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2022 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). 
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