
UCHWAŁA NR XXXV/204/17
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 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. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz.730) oraz art. 17 ust.1 pkt 11, 
art. 50 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 roku poz. 930, poz. 753, 
poz. 1583, poz. 2174, poz. 1948, Dz. U. z 2015 r. poz. 1310,
poz. 1359, poz. 1616) Rada Gminy w Iłowie-Osadzie, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 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 brzemieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/130/04 Rady Gminy w Iłowie-Osadzie z dnia 5 lipca 2004 r.                        
w sprawie ustalenia zasad i odpłatności i trybu zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków
za usługi opiekuńcze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/204/17

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 19 maja 2017 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

§ 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych oraz koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych 
ustala się na kwotę 17,05 zł.

§ 2. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie objętej usługami:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego przewidzianego 
w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 roku 
poz. 930 z późn. zm.) [dalej: ustawa o pomocy społecznej],

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego przewidzianego 
w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy.

§ 3. Osoby niespełniające warunków, o których mowa w § 2, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze                  
w zależności od wysokości dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub dochodu na osobę                w rodzinie, 
według zasad określonych w tabeli:

Określona w % część opłaty za usługi opiekuńcze 
ponoszona przez osobę objętą tymi usługami

Lp. Wysokość dochodu na osobę wg kryterium art.8 
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

Osoby samotnie 
gospodarującej

Osoby w rodzinie

1. do 100 0 0
2. 101-125 10 15
3. 126-150 15 20

4. 151-200 20 25
5. 201-250 25 35
6. 251-300 30 45
7. 301-400 40 50
8. powyżej 401 80 100

§ 4. 1. W sytuacji, gdy ustalona w sposób określony w § 3 część opłaty za usługi opiekuńcze ponoszona przez 
osobę objętą tymi usługami wynosi więcej niż 20% a mniej niż 30% dochodu (odpowiednio osoby samotnie 
gospodarującej bądź osoby w rodzinie), część opłaty za usługi opiekuńcze obniża się o 5 pkt. procentowych.

2. W sytuacji, gdy ustalona w sposób określony w § 3 część opłaty za usługi opiekuńcze ponoszona przez 
osobę objętą tymi usługami wynosi więcej niż 30% dochodu (odpowiednio osoby samotnie gospodarującej bądź 
osoby w rodzinie), część opłaty za usługi opiekuńcze obniża się o 10 pkt. procentowych.

§ 5. Osoba objęta usługami opiekuńczymi może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona 
z ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze ze względu na:

a) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych (usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych),

b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej
lub w ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i leczniczo-rehabilitacyjnych,

c) znajdowanie się w sytuacji, w której co najmniej dwie osoby w jej rodzinie  wymagają udzielenia pomocy 
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
w tym jedna jest przewlekle chora,
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d) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka 
rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.

§ 6. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wnoszona jest na 
rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie, 
do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi, z wyłączeniem miesiąca 
grudnia, w którym należność wnoszona jest do ostatniego dnia tego miesiąca.
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