
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 4 września 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 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 

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn.zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VI/51/11 z dnia 25 lutego 2011 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 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 61, poz. 1175) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Rady 

Miejskiej w Ropczycach Nr XXIX/261/16 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Ropczycach Nr VI/51/11 z dnia 25 lutego 2011 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 (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego  z dnia 3 listopada 2016 r., poz. 3383). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: § 1 ust. 2, 

§ 2 i § 3 uchwały nr XXIX/261/16 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 

w Ropczycach Nr VI/51/11 z dnia 25 lutego 2011 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 (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego  z dnia 3 listopada 2016 r., poz. 3383), które stanowią: 

„§ 1. 2. Uchwała Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w pozostałej 

części pozostaje bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ropczycach 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.”. 

Przewodniczący Rady 

 

     Józef Misiura 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 września 2017 r.

Poz. 3046



Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Ropczycach 

z dnia 4 września 2017 r. 

UCHWAŁA NR VI/51/11 

RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 25 lutego 2011 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.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.
1)

) oraz art.17 ust.1 pkt.11, art.50 ust.6 

i art.96 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 

Nr 175 poz. 1362 ze zm.
2)

) Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia 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. 

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom 

samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 

pozbawione. 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które 

wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić. 

§ 3. 1. 
3) 

 Usługi świadczone są za odpłatnością przez opiekunki zatrudnione w Miejsko Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej. Usługi opiekuńcze mogą 

wykonywać również inne osoby zatrudnione na umowę zlecenie w razie konieczności zapewnienia usług 

w formie pomocy sąsiedzkiej. 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikające 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. 

3. Podstawą ustalenia odpłatności za usługi jest kryterium dochodowe wynikające z art.8 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej. 

4. 
4) 

 Usługi przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 

o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

5. Osoby nie spełniające wymogów, o których mowa w ust. 3 ponoszą odpłatność na zasadach określonych 

w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

                                                      
1) 

Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zmiany w Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935. 
2) 

Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz.U. z 2016 r. poz. 930, zmiany w Dz.U. z 2016 r. poz. 1583, 

1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 624, 777 i 1292. 
3) 

W brzmieniu nadanym przez uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XXIX/261/16 z dnia 30 września 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr VI/51/11 z dnia 25 lutego 2011 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 (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z dnia 3 listopada 2016 r. poz. 3383), która weszła w życie 16 listopada 2016 r.. 
4) 

W brzmieniu nadanym przez uchwałę, o której mowa w odnośniku 3. 
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§ 4. 1. Usługi przyznawane są na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, zaświadczenia 

lekarskiego, dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów nie zbędnych do przyznania pomocy 

oraz rodzinnych wywiadów środowiskowych małżonka, zstępnych lub wstępnych osoby starającej się o pomoc, 

którzy prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie. 

2. Usługi przyznaje się decyzją administracyjną, maksymalnie na okres jednego roku, ustalając 

jednocześnie ich zakres okres i miejsce świadczenie usług, wysokość odpłatności oraz miejsce termin 

dokonywania opłaty za świadczone usługi. 

3. Opłata wnoszona jest przez osobę korzystającą z usług do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ropczycach osobiście lub za pośrednictwem opiekunki, w rozliczeniach miesięcznych, 

nie później niż do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi zostały dokonane. 

4. 
5) 

 Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach dokonuje zmiany 

wysokości odpłatności za usługi od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym została ogłoszona 

weryfikacja kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na podstawie 

art. 9 ustawy o pomocy społecznej.  

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do  odpłatności lub na 

wniosek pracownika socjalnego może ona zostać częściowo bądź całkowicie zwolniona z ustalonych opłat na 

czas określony zwłaszcza ze względu, na: 

1) korzystanie z dwóch rodzajów usług, 

2) ponoszenie dużych wydatków na zakup leków lub artykułów sanitarnych, 

3) ponoszenie dużych wydatków na rehabilitację, 

4) zdarzenie losowe. 

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie 

udokumentowanego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

§ 6. Cenę jednej godziny świadczonych usług ustala Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ropczycach na podstawie kalkulacji kosztów świadczonych usług. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVI/258/205 Rady Miejskiej z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ropczycach. 

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

Podkarpackiego. 

§ 10. Osobom, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały przyznana została  pomoc w formie 

usług opiekuńczych, usługi te przysługują na dotychczasowych zasadach do czasu wygaśnięcia decyzji 

przyznających te usługi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5) 

W brzmieniu nadanym przez uchwałę, o której mowa w odnośniku 3. 
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