UCHWAŁA NR 324/XVIII/2020
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
ustalenia szczegółowych warunków przyznania 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 od opłat, jak
również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815)
oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473) uchwala się co
następuje:
§ 1. W uchwale nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia
szczegółowych warunków przyznania 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 od opłat, jak również trybu ich pobierania,
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 128/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku
i uchwałą 275/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku, wprowadza się następująca zmianę:
1) w § 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: ,,6) objęte usługami teleopiekuńczymi w ramach realizacji
„Pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” w latach 2020-2021
dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.”
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 marca
2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski

Id: 83F34FBC-691E-498B-B71C-7F3D070F1211. Uchwalony

Strona 1

