UCHWAŁA NR XXI.146.20
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/146/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia
16 marca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie.
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 ( tekst jednolity Dz.U.2019.506 z późn. zm.)
w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz.U.2019.1507 z późn. zm.)
Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/146/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 16 marca
2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego
zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tyczynie wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„2. Stawka godzinowa usług świadczonych przez opiekunki ustalona zostaje
w wysokości 22,00 zł za jedną godzinę.”,
2/ w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Osobom i rodzinom nie spełniającym warunku ustalonego w § 2 niniejszej uchwały
przyznaje się usługi pod warunkiem odpłatności na zasadach ustalonych w tabeli.
Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług liczona od kosztu usługi (w %)
Dochód na osobę w
rodzinie %
kryterium dochodowego
Powyżej 100-150
Powyżej 150-200
Powyżej 200-250
Powyżej 250-300
Powyżej 300

Osoba samotnie
gospodarująca

Osoba w rodzinie

5
10
15
20
100

10
20
30
50
100

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Numer załącznika

Uchwała numer XXI.146.20 “Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr
XVIII/146/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 16 marca 2012 r. w
sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich
pobierania przez MGOPS w Tyczynie. ” została podjęta następującą
proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.02.2020 10:26:48
Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Jadwiga Czarnik
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jestem przeciw
BRAK

Anita Drążek
Ryszard Fornal
Damian Fudali
Ryszard Kaczor
Grzegorz Lampart
Eugeniusz Malak
Ewelina Malak
Joanna Mroczka
Zdzisław Prokop
Tadeusz Ruszel
Genowefa Szawara
Marian Tadla

Wstrzymuję się
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK
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