
UCHWAŁA NR 285/5/XXXIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 9 listopada 2009 r. 

w sprawie: określenia warunków przyznawania i 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 a także zasad zwrotu 

wydatków za te usługi.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 stycznia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142 poz.1591 z późn. zm.1)  ) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się  szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za pomoc w formie usług opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych.  

§ 2. 1. Warunkiem przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) jest złożenie wniosku o ich przyznanie

przez: 

2. Do wniosku załącza się: 

3. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych

(z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), wymiar i zakres

przyznawanych usług uzależniony jest od stanu zdrowia osoby zainteresowanej, jej sytuacji rodzinnej oraz sytuacji

materialnej jej rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz

posiadanych środków finansowych w budżecie gminy na ten cel  

§ 3. 1. Odpłatności dla świadczeniobiorcy usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (z

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) za 1 godzinę

świadczonych usług opiekuńczych stanowi 2,5% najniższej emerytury brutto ogłaszanej w formie komunikatu

Prezesa ZUS w Monitorze Polskim na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm. 2) ). 

2. Zmiana stawki odpłatności wynikająca ze zmiany wysokości najniższej emerytury, o której mowa w ust. 1,

wchodzi w życie od pierwszego dnia następnego miesiąca, od którego obowiązuje nowa wysokość najniższej

emerytury wynikająca z komunikatu Prezesa ZUS.  

§ 4. C ałkowite zwolnienie od opłat za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przysługuje świadczeniobiorcom,

których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.

1 ustawy o pomocy społecznej.  

§ 5. 1. Warunkiem częściowego zwolnienia świadczeniobiorców będących osobami samotnymi lub samotnie

gospodarującymi jest posiadanie dochodu przekraczającego kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt

1 ustawy o pomocy społecznej jednak w nie większej wysokości niż pięciokrotność tej kwoty. 

2. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, dla osób określonych w ust.

1 wynosi:  

§ 6. 1. Warunkiem częściowego zwolnienia świadczeniobiorców będących osobami w rodzinie jest posiadanie

dochodu przekraczającego kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej

jednak w nie większej wysokości niż 3,5-krotność tej kwoty. 

2. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, dla osób określonych w ust.

1 wynosi: 

§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wnoszona jest z dołu w rozliczeniach miesięcznych do 5-

go dnia następnego miesiąca: 

§ 8. Nie dochodzi się  zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze (z

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w przypadku śmierci

osoby samotnej, nieposiadającej małżonka, zstępnych, wstępnych.  

§ 9. Decyzje administracyjne dotyczące przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych wydane przed dniem

wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją moc do czasu ich wygaśnięcia.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

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

Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.3)  

a) osobę zainteresowaną,

b) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej,

c) inną osobę (za zgodą osoby zainteresowanej).

a) dowody o dochodach osoby zainteresowanej,

b) dokumenty określające stan zdrowia osoby zainteresowanej,

c) zaświadczenie lekarskie o rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (w przypadku wniosku o przyznanie

specjalistycznej usługi opiekuńczej – z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi) 

Dochód w % kwoty określonej na podstawie art. 

8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość częściowego zwolnienia określona w procentach, od ceny za 

1 godz. usługi opiekuńczej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1

101-151 95

pow. 151-201 90

pow. 201-251 75

pow. 251-301 65

pow. 301-351 55

pow. 351-401 45

pow. 401-451 30

pow. 451-500 15

Dochód w % kwoty określonej na podstawie art. 

8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość częściowego zwolnienia określona w procentach, od ceny za 

1 godz. usługi opiekuńczej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1

101-151 90

pow. 151-201 80

pow. 201-251 60

pow. 251-301 40

pow. 301-350 20

a) gotówkowo - w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej;

b) bezgotówkowo - na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004

r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.

1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz.

2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411,

Nr 192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38, Nr 42, poz. 338, Nr 69, poz.

596 i Nr 97, poz. 800. 
3)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 139/4/XIX/04 z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu

ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004 r. Nr 48, poz. 877) 
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UCHWAŁA NR 285/5/XXXIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 9 listopada 2009 r. 

w sprawie: określenia warunków przyznawania i 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 a także zasad zwrotu 

wydatków za te usługi.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 stycznia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142 poz.1591 z późn. zm.1)  ) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się  szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za pomoc w formie usług opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych.  

§ 2. 1. Warunkiem przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) jest złożenie wniosku o ich przyznanie

przez: 

2. Do wniosku załącza się: 

3. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych

(z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), wymiar i zakres

przyznawanych usług uzależniony jest od stanu zdrowia osoby zainteresowanej, jej sytuacji rodzinnej oraz sytuacji

materialnej jej rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz

posiadanych środków finansowych w budżecie gminy na ten cel  

§ 3. 1. Odpłatności dla świadczeniobiorcy usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (z

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) za 1 godzinę

świadczonych usług opiekuńczych stanowi 2,5% najniższej emerytury brutto ogłaszanej w formie komunikatu

Prezesa ZUS w Monitorze Polskim na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm. 2) ). 

2. Zmiana stawki odpłatności wynikająca ze zmiany wysokości najniższej emerytury, o której mowa w ust. 1,

wchodzi w życie od pierwszego dnia następnego miesiąca, od którego obowiązuje nowa wysokość najniższej

emerytury wynikająca z komunikatu Prezesa ZUS.  

§ 4. C ałkowite zwolnienie od opłat za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przysługuje świadczeniobiorcom,

których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.

1 ustawy o pomocy społecznej.  

§ 5. 1. Warunkiem częściowego zwolnienia świadczeniobiorców będących osobami samotnymi lub samotnie

gospodarującymi jest posiadanie dochodu przekraczającego kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt

1 ustawy o pomocy społecznej jednak w nie większej wysokości niż pięciokrotność tej kwoty. 

2. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, dla osób określonych w ust.

1 wynosi:  

§ 6. 1. Warunkiem częściowego zwolnienia świadczeniobiorców będących osobami w rodzinie jest posiadanie

dochodu przekraczającego kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej

jednak w nie większej wysokości niż 3,5-krotność tej kwoty. 

2. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, dla osób określonych w ust.

1 wynosi: 

§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wnoszona jest z dołu w rozliczeniach miesięcznych do 5-

go dnia następnego miesiąca: 

§ 8. Nie dochodzi się  zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze (z

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w przypadku śmierci

osoby samotnej, nieposiadającej małżonka, zstępnych, wstępnych.  

§ 9. Decyzje administracyjne dotyczące przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych wydane przed dniem

wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją moc do czasu ich wygaśnięcia.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

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

Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.3)  

a) osobę zainteresowaną,

b) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej,

c) inną osobę (za zgodą osoby zainteresowanej).

a) dowody o dochodach osoby zainteresowanej,

b) dokumenty określające stan zdrowia osoby zainteresowanej,

c) zaświadczenie lekarskie o rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (w przypadku wniosku o przyznanie

specjalistycznej usługi opiekuńczej – z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi) 

Dochód w % kwoty określonej na podstawie art. 

8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość częściowego zwolnienia określona w procentach, od ceny za 

1 godz. usługi opiekuńczej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1

101-151 95

pow. 151-201 90

pow. 201-251 75

pow. 251-301 65

pow. 301-351 55

pow. 351-401 45

pow. 401-451 30

pow. 451-500 15

Dochód w % kwoty określonej na podstawie art. 

8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość częściowego zwolnienia określona w procentach, od ceny za 

1 godz. usługi opiekuńczej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1

101-151 90

pow. 151-201 80

pow. 201-251 60

pow. 251-301 40

pow. 301-350 20

a) gotówkowo - w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej;

b) bezgotówkowo - na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004

r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.

1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz.

2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411,

Nr 192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38, Nr 42, poz. 338, Nr 69, poz.

596 i Nr 97, poz. 800. 
3)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 139/4/XIX/04 z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu

ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004 r. Nr 48, poz. 877) 
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UCHWAŁA NR 285/5/XXXIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 9 listopada 2009 r. 

w sprawie: określenia warunków przyznawania i 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 a także zasad zwrotu 

wydatków za te usługi.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 stycznia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142 poz.1591 z późn. zm.1)  ) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się  szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za pomoc w formie usług opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych.  

§ 2. 1. Warunkiem przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) jest złożenie wniosku o ich przyznanie

przez: 

2. Do wniosku załącza się: 

3. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych

(z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), wymiar i zakres

przyznawanych usług uzależniony jest od stanu zdrowia osoby zainteresowanej, jej sytuacji rodzinnej oraz sytuacji

materialnej jej rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz

posiadanych środków finansowych w budżecie gminy na ten cel  

§ 3. 1. Odpłatności dla świadczeniobiorcy usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (z

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) za 1 godzinę

świadczonych usług opiekuńczych stanowi 2,5% najniższej emerytury brutto ogłaszanej w formie komunikatu

Prezesa ZUS w Monitorze Polskim na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm. 2) ). 

2. Zmiana stawki odpłatności wynikająca ze zmiany wysokości najniższej emerytury, o której mowa w ust. 1,

wchodzi w życie od pierwszego dnia następnego miesiąca, od którego obowiązuje nowa wysokość najniższej

emerytury wynikająca z komunikatu Prezesa ZUS.  

§ 4. C ałkowite zwolnienie od opłat za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przysługuje świadczeniobiorcom,

których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.

1 ustawy o pomocy społecznej.  

§ 5. 1. Warunkiem częściowego zwolnienia świadczeniobiorców będących osobami samotnymi lub samotnie

gospodarującymi jest posiadanie dochodu przekraczającego kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt

1 ustawy o pomocy społecznej jednak w nie większej wysokości niż pięciokrotność tej kwoty. 

2. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, dla osób określonych w ust.

1 wynosi:  

§ 6. 1. Warunkiem częściowego zwolnienia świadczeniobiorców będących osobami w rodzinie jest posiadanie

dochodu przekraczającego kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej

jednak w nie większej wysokości niż 3,5-krotność tej kwoty. 

2. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, dla osób określonych w ust.

1 wynosi: 

§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wnoszona jest z dołu w rozliczeniach miesięcznych do 5-

go dnia następnego miesiąca: 

§ 8. Nie dochodzi się  zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze (z

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w przypadku śmierci

osoby samotnej, nieposiadającej małżonka, zstępnych, wstępnych.  

§ 9. Decyzje administracyjne dotyczące przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych wydane przed dniem

wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją moc do czasu ich wygaśnięcia.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

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

Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.3)  

a) osobę zainteresowaną,

b) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej,

c) inną osobę (za zgodą osoby zainteresowanej).

a) dowody o dochodach osoby zainteresowanej,

b) dokumenty określające stan zdrowia osoby zainteresowanej,

c) zaświadczenie lekarskie o rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (w przypadku wniosku o przyznanie

specjalistycznej usługi opiekuńczej – z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi) 

Dochód w % kwoty określonej na podstawie art. 

8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość częściowego zwolnienia określona w procentach, od ceny za 

1 godz. usługi opiekuńczej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1

101-151 95

pow. 151-201 90

pow. 201-251 75

pow. 251-301 65

pow. 301-351 55

pow. 351-401 45

pow. 401-451 30

pow. 451-500 15

Dochód w % kwoty określonej na podstawie art. 

8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość częściowego zwolnienia określona w procentach, od ceny za 

1 godz. usługi opiekuńczej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1

101-151 90

pow. 151-201 80

pow. 201-251 60

pow. 251-301 40

pow. 301-350 20

a) gotówkowo - w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej;

b) bezgotówkowo - na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004

r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.

1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz.

2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411,

Nr 192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38, Nr 42, poz. 338, Nr 69, poz.

596 i Nr 97, poz. 800. 
3)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 139/4/XIX/04 z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu

ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004 r. Nr 48, poz. 877) 
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