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UCHWAŁA NR XVI/120/2019
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie: 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 z odpłatności, jak również trybu ich pobierania, na terenie Miasta Dębicy
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), Rada Miejska w Dębicy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe warunki 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 z odpłatności, jak
również trybu ich pobierania, na terenie Miasta Dębica.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwane dalej „usługami”, przyznaje się po
ustaleniu wystąpienia przesłanek do ich udzielenia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”.
2. Osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy usługi przyznawane są nieodpłatnie.
3. Osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy usługi przyznawane są odpłatnie, na zasadach zwrotu. Przy ustalaniu odpłatności stosuje się
tabelę stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
4. Ustala się cenę za jedną godzinę usług w wysokości 23 zł
5. Opłata za wykonane godziny usług jest wnoszona bezpośrednio do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dębicy lub przelewem na konto wskazane w decyzji przyznającej usługi, w terminie do 15 dnia
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano usługi.
§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi,
na wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, może zostać zwolniona częściowo lub całkowicie
z ustalonej odpłatności, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1. W przypadku długotrwałej choroby lub niepełnosprawności osoby lub osoby w rodzinie, powodującej
znaczny wzrost kosztów utrzymania, w tym wydatków związanych z: leczeniem, zakupem leków, zakupem
środków opatrunkowych, ponoszeniem kosztów rehabilitacji.
2. W przypadku gdy więcej lub jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co
najmniej jedna jest obłożnie chora.
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3. Korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług w tym samym czasie.
4. W przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego lub wystąpienia innych uzasadnionych
okoliczności.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/352/08 Rady Miasta Dębicy z dnia 25 września 2008 roku w sprawie:
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich
pobierania ze środków samorządowych Miasta Dębica.
§ 5. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Uchwały stosuje się Uchwałę,
o której mowa w § 4.
2. Zmiana decyzji administracyjnych wydanych przed dniem wejścia w życie Uchwały, następuje
w oparciu o Uchwałę, o której mowa w § 4.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dębicy
mgr inż. Mateusz Cebula
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Załącznik do uchwały Nr XVI/120/2019
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 17 września 2019 r.
ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE
Cena za 1 godz. usług opiekuńczych 23zł
Dochód określony
zgodnie z art. 8
Pomoc w czynnościach gospodarczych
Pomoc pielęgnacyjna
ust. 1 ustawy o pomocy
Osoba samotnie
Osoba
Osoba samotnie
Osoba w rodzinie
społecznej w %
gospodarująca
w rodzinie
gospodarująca
do 100%
nieodpłatnie
nieodpłatnie
101 – 150%

3,00zł

4,00zł

2,00zł

3,00zł

151 – 200%

4,00zł

5,00zł

3,00zł

4,00zł

201%-300%

6,00zł

8,00zł

5,00zł

7,00zł

301% - 400%

10,00zł

13,00zł

9,00zł

12,00zł

401% - powyżej

pełna odpłatność - 23zł

pełna odpłatność - 23zł

