UCHWAŁA NR XI/116/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/449/18 z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn.zm.) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia:
§ 1. Zmienić uchwałę nr XLIV/449/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania w następujący
sposób:
1. Dodaje się § 4a o brzmieniu:
„1. Całkowicie zwalnia się z odpłatności za usługi osoby korzystające z usług w ramach modułu
I Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2019 w zakresie 240 godzin.
2. Częściowo zwalnia się z odpłatności za usługi ustalając wskaźnik odpłatności w wysokości 50%
ceny za usługę osoby korzystające z usług w ramach modułu I Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 powyżej limitu 240 godzin jeśli ich
dochód nie przekracza 350 % obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Cieszyna
Remigiusz Jankowski
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