
 
                                                      Uchwała nr LII/318/14 
                                                      Rady Miejskiej w Iłży 
                                                      z dnia 30 czerwca 2014 r.  
 

w sprawie: określenia  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Iłża  
za usługi  opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych   
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz szczegółowych   warunków 
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 (t.j. Dz .U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt11, art. 50  
ust. 1-6, ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( t.j.  Dz. U. z 2013r  poz. 182 z póź. zm ) 

Rada Miejska w  Iłży uchwala  co następuje: 
 
 
§ 1. Określa się 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  
od opłat, jak również trybu ich pobierania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały . 
 
§ 2.Tracą moc uchwały: 
1) Uchwała Nr XLVIII/264/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2009r 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; 
 
2) Uchwała Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały 
określającej szczegółowe warunki 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 
tryb  ich  pobierania; 
 
3) Uchwała Nr XX/83/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r w sprawie zmiany uchwały 
Nr XLVIII/264/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. 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 
zmienionej Uchwał Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011r.  
 

4) Uchwała Nr XXXIII/171/12 Rady Miejskiej w Iłży  z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie : zmiany 
uchwały Nr XX/83/11 z dnia 19 grudnia 2011r określającej szczegółowe warunki 
przyznawania 

5) 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; 
 
5) Uchwała Nr XLV/235/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 grudnia 2013r w sprawie : zmiany 
uchwały określającej  szczegółowe warunki  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. 
 
§ 3.  Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Iłży. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Mazowieckiego. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


