
UCHWAŁA NR XXVI/226/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36 pkt 2 lit. l, 
m, art. 50 ust 6, art. 96 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm,) uchwala się co następuje: 

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/170/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb 
ich pobierania (Dz.Urz.. Woj. Maz. Nr 202 poz 5694 z 9 grudnia 2009 r, zm Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 54 poz 788 z 13 
marca 2010) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/226/12 
Rady Miejskiej w Żelechowie 
z dnia 29 listopada 2012 r. 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób samotnych i samotnie 
gospodarujących oraz osób w rodzinie. 

 

Dochód 
Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny 
usługi opiekuńczej w tym usługi specjalistycznej za 

1 godzinę dla: * 
osoby samotnie gospodarującej na osobę w rodzinie osoby samotnie gospodarującej osoby w rodzinie 

do 542 zł. = 100% ** do 456 zł. = 100% *** nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej 100% do 120% 

(pow. 542,00 zł. do 650,40 zł.) 
powyżej 100% do 120% 

(pow. 456,00 zł. do 547,20 zł.) 1,5% 3,5% 

powyżej 120% do 140% 
(pow. 650,40 zł. do 758,80 zł.) 

powyżej 120% do 140% 
(pow. 547,20 zł. do 638,40 zł.) 3% 7% 

powyżej 140% do 160% 
(pow. 758,80 zł. do 867,20 zł.) 

powyżej 140% do 160% 
(pow. 638,40 zł. do 729,60 zł.) 5% 11% 

powyżej 160% do 180% 
(pow. 867,20 zł. do 975,60 zł.) 

powyżej 160% do 180% 
(pow. 729,60 zł. do 820,80 zł.) 7% 15% 

powyżej 180% do 200% 
(pow. 975,60 zł. do 1084,00 zł.) 

powyżej 180% do 200% 
(pow. 820,80 zł. do 912,00 zł.) 11% 20% 

powyżej 200% do 225% 
(pow. 1084,00 zł. do 1219,50 zł.) 

powyżej 200% do 225% 
(pow. 912,00 zł. do 1026,00 zł.) 13% 23% 

powyżej 225% do 250% 
(pow. 1219,50 zł. do 1355zł.) 

powyżej 225% do 250% 
(pow.1026,00 zł. do 1140,00 zł.) 15% 25% 

powyżej 250% do 300% 
(pow. 1355 zł. do 1626,00 zł.) 

powyżej 250% do 300% 
(pow. 1140,00 zł. do 1368,00 zł.) 20% 30% 

powyżej 300% do 400% 
(pow. 1626,00 zł. do 2168,00 zł.) 

powyżej 300% do 400% 
(pow. 1368,00 zł. do 1824,00 zł.) 30% 40% 

powyżej 400% do 500% 
(pow. 2168,00 zł. do 2710,00 zł.) 

powyżej 400% do 500% 
(pow. 1824,00 zł. do 2280,00 zł.) 45% 55% 

powyżej 500% do 600% 
(pow. 2710,00 zł. do 3252,00 zł.) 

powyżej 500% do 600% 
(pow. 2280,00 zł. do 2736,00 zł.) 60% 70% 

powyżej 600% do 700% 
(pow. 3252,00 zł. do 3794,00 zł.) 

powyżej 600% do 700% 
(pow. 2736,00 zł. do 3192,00 zł.) 75% 85% 

powyżej 700% do 800% 
(pow. 3794,00 zł. do 4336,00 zł.) 

powyżej 700% do 800% 
(pow. 3192,00 zł. do 3648,00 zł.) 90% 100% 

powyżej 800% 
(pow. 4336,00 zł.) 

powyżej 800% 
(pow. 3648,00 zł.) 100% 100% 

 
* koszt 1 godziny usług jest ustalany zgodnie z § 6.1 Uchwały Nr XXIII/170/09 Rady Miejskiej w Zelechowie z dnia 17 listopada 2009r w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 
zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania. 
** 542 zł kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
*** 456 zł kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
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