
UCHWAŁA NR XXXIX/367/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

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, świadczonych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia 
"Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 50 ust. 6 oraz art. 55 ust. 3  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje: 

§ 1.  Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia "Opieka 
wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 
i trybu ich pobierania. 

§ 2. 1.  Do usług, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały stosuje się Uchwałę nr 647/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania 
oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (Dz.U. Województwa Mazowieckiego z 2013 r., 
poz. 13468 z późn.zm.), z zastrzeżeniem zmian ujętych w poniższych ustępach. 

2.  Zwalnia się z ponoszenia opłat za usługę świadczoną w ramach lokalnego programu Gminy Miasta 
Radomia "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020 w przysługującym w Programie limicie 240 godzin opieki 
wytchnieniowej. 

3.  Koszt 1 godziny usług świadczonych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia „Opieka 
wytchnieniowa” - edycja 2020, ustala się na kwotę 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych). 

§ 3.  Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
dnia podjęcia do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Radomiu 

 
 

Kinga Bogusz 
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