UCHWAŁA NR 367/XXI/2020
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
ustalenia 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 od opłat, jak
również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (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 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 od opłat, jak również trybu ich pobierania
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 128/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
uchwałą nr 275/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku i uchwałą nr 324/XVIII/2020 Rady
Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku, wprowadza się następującą zmianę:
1. § 4 otrzymuje brzmienie: "Z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwolnione są
całkowicie osoby:
1) które ukończyły 90 rok życia;
2) których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza, odpowiednio, kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, obowiązującego przy przyznawaniu świadczenia w formie
usług;
3) objęte usługami opiekuńczymi w ramach realizacji programów i projektów w całości finansowanych ze
środków: Unii Europejskiej, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, innych
funduszy wyodrębnionych z budżetu państwa,
jednostek samorządu terytorialnego szczebla
wojewódzkiego, a także w ramach programów i projektów publiczno- prawnych.".
§ 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 i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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