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Zarzqdzenie Nr k6..r2o
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny

z dnaa l.Q.L".lcgo 2o2o t.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie zmiany
uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach Nr XIV/159/19 z dnia

13 grudnia 2019r. w sprawie szczegolowych warunk6w przyznawania
i ustalania odplatnoSci za uslugi opiekufcze i specjalistyczne uslugi

opiekufcze, z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekufczych dla os6b
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg5lowych warunk6w czq6ciowego lub
calkowatego anralniania od oplat, jak r5wnie2 trybu ich pobierania (Dz' Urz. Woj.

Sl. Z 2019r., poz. 8998).

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozadzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22019r., poz.506 zp62n. zm.), w zuiqzku z S 3 i4 Uchwaly
Nr |K138/15 z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dziatalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2O19r., poz.

688 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych
dzialalnoSci statutowej tych organizacji

1.

zarzaldzam, co nastqPuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacjq, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie zmiany uchwaty
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach Nr XIV/1 59/19 z dnia 1 3 grudnia

2019r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i ustalania
odplatno6ci za uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuhcze,
z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b z zabuzeniami
psychicznymi oraz szczeg6lowych warunk6w czq6ciowego lub calkowitego
zwalniania od oplat, jak r6wnie2 trybu ich pobierania .

Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 12.02.2020r. do 18.02.2020r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach s4 organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
(1.j. Dz. z U.201 9r., poz. 688 z p62n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszat'.

1) w formie pisemnej na adres: OSrodek Pomocy Spolecznej Czerwionka-
Leszczyny, ul. 3 Maja 368, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wplywu do O6rodka Pomocy Spolecznej)'

2) pocztq elektroniczn4 na adres e-mail oos@czerwionka-
leszczvnv.com.ol,

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 327231217.
Udzielanie wyjaSnieir oraz przyimowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwal,y nalezy do kompetencji Dyrektora O6rodka Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

2.
3.

4.

5.



s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Niepzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust.
2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 ust 1.

s3

1 . Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zal4czy wlasne
. stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi O6rodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

ss.

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

1.

2.
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Proiekt

ucHwALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia ........,........ ...2020 r.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIV/159/'19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
13 grudnia 2019 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w ptzyznania i ustalania odplatno5ci za

uslugi opieku6cze i specjalistyczne uslugi opiekuhcze otaz szczeg6lowych warunk6w
czsscioweso rub carkowiteso z*.lilii3,..jr"fi6i.j;:j:#tlT sposobu ich pobierania (Dz. Urz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art.41 ust. 'l ustawy z dnia I marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 22019 r. poz.506 zp62n. zm.) w zwiqzku z art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (t.j. Dz. U.22019 r. poz. 1507 z p62n. zm.l

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

s 1.

W Uchwale Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznania iustalania odplatnosci za uslugi opiekuicze
i Specjalistyczne ustugi opiekuicze ozz szczegolowych warunk6w czqSciowego lub calkowitego
zwolnienia od oplat, jak r6wnie2 sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Sl. z 2019 r. po2.8998)

wprowadza siq zmiany:

1) w S 1 po punkcie 8), dodaje sig punkt 9) w brzmieniu:

"9) Osoby zakwalifikowane do udzialu w projekcie pn. "Nasza przyszlosc w naszych rekach -

utworzenie Centrum Uslug Spolecznych" wsp6lfinansowanym ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacy.inego Wojew6dztwa

Slqskiego na lala 2014-2020 (nr projektu RPS1.09.02.02-12.01-24-303119\ ponoszq odplatnoS6

z tytulu uslug opiekunczych Swiadczonych w Klubie Seniora wedlug ryczaltowej stawki 1,00 zl

za dzieh (maksymalnie 10 zllm-c), w sytuacji w kt6rej doch6d osoby ptze\acza 150yo

kryterium uprawniajAcego do ubiegania siQ o Swiadczenia na podstawie ustawy o pomocy

spolecznej, a w przypadku nie przekroczenia 150% kryterium uslugi b9dq bezplatne."

2) po $ 1, dodaje siq S'l1w brzmieniu:

"Do uslug opiekunczych Swiadczonych w ramach projektu, o kt6rym mowa w$ 1pkt9)
postanowienia S 1 pkt 3), 4) i 5) nie majq zastosowania."

s2.
Wykonanie uchwaly powierza si8 Burmistrzowi Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojew6dztwa Slqskiego.
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