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UCHWAŁA NR XI/98/2011
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 stycznia 2011r. 
w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
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 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz.U.2001.142.1591 ze zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt. 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U.2009.175.1362 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/26/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie 
zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej Rydzyny 

Bonifacy Skrzypczak
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Załącznik do Uchwały Nr XI/98/2011

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 28 września 2011 r.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz tryb pobierania tych odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat 

§ 1. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują bezpłatnie świadczeniobiorcom, których 
dochód dla osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 2. 

Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 1, ponoszą odpłatność za każdą godzinę 
świadczonych im usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług wyrażona 

w procentach kosztu 1 godziny (§ 3) Dochód na osobę jako procent kwoty kryterium dochodowego 
określonego w ustawie o pomocy społecznej 

dla osoby samotnie gospodarującej dla osoby w rodzinie 
powyżej 100- do150 5 10 
powyżej 150- do 200 10 15 
powyżej 200- do 250 15 25 
powyżej 250- do 300 20 35 
powyżej 300- do 350 30 50 
powyżej 350- do 400 50 80 
powyżej 400- do 450 80 100 

powyżej 450 100 100 

§ 3. 

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Kierownik Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie na podstawie kosztów realizacji tych zadań. 

§ 4. 

Na wniosek świadczeniobiorcy lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z odpłatności w szczególnie uzasadnionych sytuacjach: 

1) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne obciążenie 
finansowe lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki 
rodzinne i mieszkaniowe; 

2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych; 

3) ponoszenia dużych wydatków, w stosunku do dochodów, na koszty leczenia, zakup leków, środków 
opatrunkowych, rehabilitacji; 

4) ponadto w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych okoliczności. 
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§ 5. 

Zmiana wysokości odpłatności za usługi następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym 
dokonana została przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych 
- opublikowana w Dzienniku Urzędowym rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" albo od pierwszego dnia 
następnego miesiąca po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" 
obwieszczenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczącego zweryfikowanych 
kwot kryterium dochodowego, stanowiących podstawę ustalenia wysokości niektórych świadczeń pomocy 
społecznej. 

§ 6. 

Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, po 
miesiącu, w którym wykonano usługę. 


