UCHWAŁA NR XVII/186/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania (Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2019 r. poz. 8998)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 8998)
wprowadza się zmiany:
1) w § 1 po punkcie 8), dodaje się punkt 9) w brzmieniu:
"9) Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach utworzenie Centrum Usług Społecznych" współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19) ponoszą odpłatność
z tytułu usług opiekuńczych świadczonych w Klubie Seniora według ryczałtowej stawki 1,00 zł
za dzień (maksymalnie 10 zł/m-c), w sytuacji w której dochód osoby przekracza 150%
kryterium uprawniającego do ubiegania się o świadczenia na podstawie ustawy o pomocy
społecznej, a w przypadku nie przekroczenia 150% kryterium usługi będą bezpłatne.”
2) po § 1, dodaje się § 11 w brzmieniu:
"Do usług opiekuńczych świadczonych w ramach projektu, o którym mowa w § 1 pkt 9)
postanowienia § 1 pkt 3), 4) i 5) nie mają zastosowania.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Strzoda
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