
 
 
 
                                                                                           Załącznik do Uchwały Nr LII/318/14 
                                                                                           Rady Miejskiej w Iłży 
                                                                                           z dnia 30 czerwca 2014 r.  
 
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Iłża 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. 
 
§1. Usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze, z wyłączeniem  specjalistycznych usług  
    opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zwane dalej usługami opiekuńczymi, na  
    terenie Gminy Iłża organizuje i realizuje Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży. 
 
§2. Usługi  opiekuńcze  przyznaje  się osobom  wymienionym  w art. 50 ust. 1 i ust 2    ustawy  z dnia  
    12 marca 2004 r  pomocy  społecznej  ( j. t. Dz. U z 2013r. poz.182 z póź. zm ), zwane j dalej   
     ustawą, zamieszkałym na terenie  gminy  Iłża, spełniającym warunki określone w tym zakresie w  
      ustawie oraz niniejszej uchwale. 

 
§3. 1. Odpłatność  za usługi  opiekuńcze  jest zróżnicowana  ze względu  na sytuację  osobistą  
            i    materialną świadczeniobiorcy. 
    2 Godzinowy koszt usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem  
         specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi został wyliczony  
       na podstawie analizy kosztów realizacji zadania w okresie 12 -tu miesięcy od 01.11.2012r do  
          31.10. 2013r 
    3. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi  opiekuńczej w ramach zadań  
         własnych ustala się na kwotę 21,24 zł. 
  4. Ustala się tabelę określająca odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
         opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
          psychicznymi . 
 
 
 
 

% dochodu osoby 
lub rodziny w 
stosunku do 
kryterium 
dochodowego 
zgodnie z art.8 ust.1 
ustawy o pomocy 
społecznej. 
 

 
 
Dochód osób samotnie 
gospodarujących w zł/ w 
przedziale/ 
 

      542 zł 

Wysokość 
odpłatności 
określona od ceny 
usługi dla osób 
samotnie 
gospodarujących 

 
 
Dochód na osobę  
w rodzinie w zł      
/ w przedziale/ 
 

    456 zł 

Wysokość odpłatności 
określona od ceny usługi 
dla osób w rodzinie  

Do 100-130% Do 704,60 
bezpłatnie  

------ ------ Do 592,80 
bezpłatnie  

---------- ------- 

powyżej130 
do 170  

710,02 921,4 2% 0,42 597,36 775,2 5% 1,06 

Powyżej 170 
do 250 

926,82 1355 4% 0,85 779,76 1140 7% 1,49 

Powyżej 250 
do 300 

1360,42 1626 6% 1,27 1144,56 1368 10% 2,12 

Powyżej300 
do 350 

1631,43 1897 8% 1,70 1372,56 1596 15% 3,19 

Powyżej 350 
do 400 

1902,42 2168 10% 2,12 1600,56 1824 20% 4,25 

Powyżej 400 
do 500 

2173,42 2710 15% 3,19 1828,56 2280 50% 10,62 

Powyżej 500% 2715,42 100% 21,24 2284,56  100% 21,24 

 
 
 
§4.Określa warunki częściowego oraz  całkowitego zwolnienia od opłat za ich wykonanie na okres nie  
     przekraczający 6-ciu miesięcy w danym roku kalendarzowym. 



 : 
 
1) konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny przebywającego w  innej jednostce 
organizacyjnej pomocy społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, edukacyjnej, leczniczej 
lub rehabilitacyjnej; 

2) fakt objęcia świadczeniami z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych co najmniej dwóch osób w rodzinie, w tym jednej 
przewlekle chorej;   

 
3) zaistnienia szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia, 
niepełnosprawności , śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego lub klęski żywiołowej; 

4) konieczności ponoszenia znacznych  kosztów leczenia, zakupu środków sanitarnych, sprzętu        
rehabilitacyjnego, stosowania specjalnej diety. 

§5.  Należność za usługi opiekuńcze naliczana jest na podstawie kart pracy opiekunek świadczących  
        usługi opiekuńcze, potwierdzonych własnoręcznym podpisem świadczeniobiorcy. 

§6. Odpłatność  za świadczone usługi opiekuńcze pobierana będzie  na wskazane w decyzji      
       administracyjnej  przyznającej usługi konto bankowe  w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca  
       następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi. 

§7. Usługi opiekuńcze świadczone będą w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, w dni  
       robocze miesiąca w godzinach od 7.15 do 15.15. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  
 

 


