
UCHWAŁA NR LVI/517/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia 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. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala co następuje: 

§ 1. Określa 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 tryb 
ich pobierania, na terenie Gminy Rymanów. 

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 
o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym. 

2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych powinien być dostosowany 
do indywidualnych potrzeb osoby, wynikających z wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn, 
przy uwzględnieniu wsparcia ze strony rodziny. 

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w uchwale przysługują osobie 
uprawnionej w miejscu jej zamieszkania. 

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się w oparciu o wywiad środowiskowy 
oraz dokumenty potwierdzające sytuację dochodową i zdrowotną. 

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o których mowa w niniejszej uchwale 
przyznawane są decyzją administracyjną. 

§ 3. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 
40,00 zł (czterdzieści złotych). 

§ 4. 1. Osoby, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 
lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, 
ponosić będą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp Wysokość dochodu świadczeniobiorcy  
w stosunku do kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej wyrażony w % 

Procentowa wysokość 
opłaty liczona od kosztu 

jednej godziny 
- dla osoby samotnie 

gospodarującej – 

Procentowa wysokość 
opłaty liczona od kosztu 

jednej godziny 
- dla osoby w rodzinie - 

1 do 150 nieodpłatnie nieodpłatnie 
2 powyżej 150 - 200 5 10 
3 powyżej 200 - 250 10 15 
4 powyżej 250 - 300 15 20 
5 powyżej 300 - 350 20 25 
6 powyżej 350 - 400 30 40 
7 powyżej 400 - 450 50 60 
8 powyżej 450 - 500 70 80 
9 powyżej 500 100 100 
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2. Miesięczna odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn liczby 
zrealizowanych godzin w danym miesiącu, kosztu jednej godziny oraz procentowej wartości opłaty 
wynikającej z tabeli o której mowa w ust. 1. 

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba, której przyznano pomoc w formie usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych na jej wniosek, wniosek jej przedstawiciela 
ustawowego lub na wniosek pracownika socjalnego może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona 
z odpłatności. 

2. Częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności może nastąpić w szczególności ze względu na: 

- korzystanie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej 
niż jedną osobę w rodzinie, 

- ponoszenie znacznych kosztów leczenia i rehabilitacji, 

- ponoszenie opłat za pobyt członka najbliższej rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, 
placówce opiekuńczo – wychowawczej lub leczniczo – rehabilitacyjnej, 

- niezaradność życiową osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności wynikającą z choroby lub wieku, 

- wystąpienie zdarzenia losowego powodującego poniesienie strat finansowych, 

- inne sytuacje, zwłaszcza jeżeli odpłatność ustalona według zasad określonych w § 4 stanowiłaby dla osoby 
zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłaby skutki udzielonej pomocy w postaci usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

3. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie 
na podstawie uzasadnionego wniosku świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego. 

§ 6. Opłata za zrealizowane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona będzie do 
kasy lub na konto wskazane w decyzji, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XIX/209/04 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 16 listopada 2004r. 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. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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