
Uchwała Nr XIX/ 209/04 
Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 16 listopada 2004 r. 
 
 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze należące do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również trybu ich pobierania 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 17 ust. 1 
pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 
poz. 593, Nr 99 poz. 1001)  
 

R a d a    M i e j s k a   w Rymanowie 
 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych należących do zadań 
własnych gminy o charakterze obowiązkowym zwanych dalej „usługami opiekuńczymi”, w miejscu 
zamieszkania przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 

 
2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane również w sytuacji wyjątkowej 

osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, 
niepełnosprawność lub inną sytuację osobistą wykluczającą udzielanie pomocy innym osobom. 

 
§ 2 

 
Osobom, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje 
nieodpłatnie, jeżeli ich miesięczny dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 
8 ustawy o pomocy społecznej. 
 

§ 3 
 

Wydatki na usługi opiekuńcze świadczone u osób lub rodzin, których miesięczny dochód przekracza 
kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej podlegają zwrotowi w części lub 
całości od świadczeniobiorców. 
 

§ 4 
 

W decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych wydawanej maksymalnie na okres 
jednego roku, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie określa zakres usług, 
okres i miejsce ich świadczenia, a także wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę. 
 

§ 5 
 

1. Ustala się następujące warunki zwrotu od świadczeniobiorców części lub całości wydatków 
poniesionych na usługi opiekuńcze: 

 
 
 



 
Wysokość zwrotu wydatków ustalona [%] od ceny 

usługi dla: 

 
Dochód na osobę ustalony 
zgodnie z art. 8 ustawy o 
pomocy społecznej 
[%] 
 

 
Osób samotnych 

 
Osób w rodzinach 

101 – 150 10 30 
151 – 200 20 40 
201 – 300 30 50 
301 – 350 50 70 
351 – 400 70 90 
Powyżej 400 100 100 
 
 
2. Sytuację osoby lub rodziny oraz wysokość dochodu ustala się na podstawie aktualnego wywiadu 

środowiskowego (rodzinnego), przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 
 
3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie w przypadkach szczególnych, 

zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze stanowiłoby dla świadczeniobiorcy 
nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, ustala, jaka część wydatków 
podlega zwrotowi, a także może od żądania zwrotu tych wydatków odstąpić. 

 
4. Decyzje o których mowa w § 5 ust. 3 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Rymanowie podejmuje na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej na 
podstawie udokumentowanego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez 
pracownika socjalnego. 

 
5. Kwoty stanowiące zwrot wydatków na usługi opiekuńcze wnoszone są przez osoby korzystające z 

usług do kasy Urzędu Gminy w Rymanowie osobiście lub za pośrednictwem opiekuna 
świadczącego usługi, nie później niż do dnia 15-tego każdego miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym usługi zostały wykonane 

 
§ 6 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
 

§ 7 
 

Traci moc uchwała Nr XI/131/04 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
 

§ 8 
 

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


