UCHWAŁA NR LIV/332/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 września 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/259/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017r.
w

sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności

za usługi

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego
lub

całkowitego

zwolnienia

z

opłat

jak

również

trybu

ich

pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym ( Dz .U. z 2018 r. poz.994, z późn. zm. ) oraz art.17 ust.1 pkt11, art. 50 ust. 16, art. 96 ust.1,2 i 4 oraz art.104 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z
2018r. poz. 1508, z późn. zm.)
Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XLIV/259/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017r. w
sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 12103) w § 9 ust.1 otrzymuje
brzmienie:
„ust.1. Osoby które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej, ponoszą odpłatność za usługi zgodnie z warunkami określonymi w poniższej tabeli:
Wysokość dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub na
osobę w rodzinie w procentach, w
stosunku do kryterium
dochodowego zgodnie z art.8
ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy
społecznej.

Wysokość odpłatności określona od ceny usługi
dla osób samotnie gospodarujących

Wysokość odpłatności określona od
ceny usługi dla osób w rodzinie

Do 100%
powyżej 100-150%
powyżej 150-200%
powyżej 200-250%
powyżej 250-300%
powyżej 300-400%
powyżej 400-500%
powyżej 500%

-----5%
10%
15%
30%
60%
80%
100%

---------10%
15%
20%
30%
60%
80%
100%

-------

§ 2.Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewdoniczący Rady
Józef Skrobisz

