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Uchwała Nr 344/XXII/2004 
Rady Miasta Rybnika 

z dnia 30 czerwca 2004 r. 

 
w sprawie: określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.  
 
Działając na podstawie:  
- art. 50  ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (DZ.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) 
- art. 18 ust. 2, pkt 15,  art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym DZ.U. 

z 2001r. Nr  142 poz. 1591 z późn. zm./  
 
na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika oraz Komisji Samorządu Bezpieczeństwa i Pomocy 
Społecznej 
 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala:   

 
§ 1.  

 
Uchwała swym zakresem obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwane  
dalej „usługami”  z  wyłączeniem  specjalistycznych usług  opiekuńczych świadczonych osobom               
z zaburzeniami psychicznymi.  

 
§ 2.  

 
1. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych, podstawowych, pielęgnacyjnych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje: 
-  osobom samotnym, które z powodu wieku bądź choroby lub innych przyczyn wymagają 

pomocy  innych osób, a są jej pozbawione,  
- osobom samotnie gospodarującym (mającym krewnych w linii prostej zobowiązanych do 

alimentacji), które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 
osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić,  

 - osobom zamieszkałym w rodzinie, wymagającym pomocy innych osób, którym rodzina nie 
może takiej pomocy zapewnić.  

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się osobom, które ze względu na rodzaj schorzenia 
lub niepełnosprawność wymagają usług dostosowanych do ich potrzeb świadczonych przez osoby 
ze specjalistycznym przygotowaniem (psycholog, pedagog, fizykoterapeuta, pracownik socjalny, 
pielęgniarka, logopeda, terapeuta zajęciowy), 

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie wniosku 
złożonego, przez osoby uprawnione, pracownika socjalnego lub inną osobę ze środowiska oraz           
z zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego konieczność przyznania tej 
formy pomocy.  

 
 

§ 3. 
 

1. Usługi, o których mowa w § 1 wykonywane są przez organizacje pozarządowe lub firmę, którą 
wyłoniono w ramach konkursu lub  przetargu zgodnie z przepisami  o zamówieniach publicznych. 

2. Koszt usługi wynika z oferty wybranej w przetargu. 
 

 
 
 
 



§ 4. 
 

1. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. 
2. Usługi przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej, poprzedzonej wywiadem 

środowiskowym określającym sytuację życiową danej osoby,.  
3. Zakres, wymiar i zasady odpłatności usług ustala Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 

decyzją administracyjną, indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem jego 
sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i stopnia samodzielności. 

4. W niedziele i święta usługi mogą być świadczone osobom samotnym lub osobom samotnie 
gospodarującym, które są obłożnie chore lub całkowicie niezdolne do samoobsługi, a rodzina nie 
może takiej opieki zapewnić. 

 
§ 5. 

 
Wysokość odpłatności za usługi zależy od:  
1) rodzaju usług, 
2) dochodu na osobę w rodzinie,  
3) sposobu gospodarowania i zamieszkiwania wspólnie z rodziną, lub samotnie,    
4) posiadania osób zobowiązanych do alimentacji. 
 

§ 6.  
 

Odpłatności za usługi nie ponoszą świadczeniobiorcy, których dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1, pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. 
 

§ 7. 
 

1. Świadczeniobiorcy, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż kryterium 
dochodowe określone w § 6 uchwały ponoszą odpłatność na następujących zasadach:  

 

 
 

L.p. 

% kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej ustalonego 

Wysokość odpłatności w % liczona od kosztów usług dla: 

osoby samotnej 
osoby samotnie 
gospodarującej 

osoby                    
w rodzinie 

 1 2 3 4 

1 100,1 - 150 3 10 20 

2 150,1 - 175 7 15 25 

3 175, 1 - 200 15 20 35 

4 200,1 - 225 20 40 50 

5 225, 1 - 250 30 50 60 

6 250, 1- 300 40 60 70 

7 300,1 - 400 50 70 100 

8 powyżej 400 100 100 100 

 
2. W wypadku przyznania usług obojgu małżonkom odpłatność wynosi 50% stawki określonej                   

w  kolumnie 4 tabeli. 
 

§ 8. 
 

1. Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej do 15 dnia 
każdego następnego miesiąca. 

2. Podstawą obliczenia odpłatności są karty pracy opiekunek domowych zawierające czas usług 
poświadczony podpisem świadczeniobiorcy. 

 
§ 9.  

 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba zobowiązana do odpłatności może, na jej wniosek 
lub na wniosek pracownika socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszonych opłat 
na czas określony szczególnie ze względu na: 
1) zdarzenie losowe,  



2) konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny w domu pomocy społecznej,  placówkach 
opiekuńczo - wychowawczych lub leczniczo - rehabilitacyjnych. 

3) długotrwałą chorobę  związana z wysokimi kosztami. 
 

§ 10.  
 

Traci moc uchwała Nr 164/X/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie 
określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnienia od opłat za 
te usługi opiekuńcze jak również trybu ich pobierania 
(Dz. U. Wojew. Śl. Nr 82 poz. 2226).  

 
§ 11. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rybniku. 
 

§ 12. 
 

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


