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UCHWAŁA NR LI/432/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 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 od opłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. 2017. 1875 z późn. zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tekst jednolity: Dz.U.2017.1769 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VI/46/15 z dnia 23 lutego 2015 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 od opłat, jak również trybu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:
1) treść § 5 ust. 1 w ten sposób, że w miejsce zapisu: „w kwocie po 19,68 zł (słownie: dziewiętnaście 68/100)”
wprowadza się zapis: „w kwocie po 21,37 zł.(słownie: dwadzieścia jeden złotych 37/100)”.
2) w § 6 ust. 2 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej tabeli wprowadza się tabelę o treści:
Dochód netto osoby samotnie
gospodarującej lub na osobę
w rodzinie liczony w procentach
w stosunku do kryterium
dochodowego
poniżej kryterium
od 101 do 150
powyżej 150 do 200
powyżej 200 do 230
powyżej 230 do 250
powyżej 250 do 290
powyżej 290 do 330
powyżej 330 do 450

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w %
za 1 godzinę
Osoby samotnej i samotnie
Osoby gospodarującej
gospodarującej
z rodziną
nieodpłatnie
10%
15%
20%
30%
40%
60%
100%

nieodpłatnie
25%
40%
60%
80%
100%
100%
100%

3) zapis § 6 ust. 3. w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: „Osobom samotnym i w
rodzinie, których dochód na osobę przekracza 450% kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustala się odpłatność w wysokości pełnego kosztu godziny usług
opiekuńczych”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2018 r. jednak nie wcześniej niż przed upływem 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wojciech Szymański

