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UCHWAŁA Nr ………….. 

Rady Miejskiej w Radymnie 

z dnia …………….. 2019 r. 

 

Zmieniająca uchwałę 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 

 

Na podstawie art. 18 ust 1 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r., poz.994  z późn. zm.) oraz na podstawie art. 17 ust 1 

pkt 11 w związku z art. 50 ust 6 w związku ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm)  

Rada Miejska w Radymnie uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr 140/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie 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, zmienionej uchwałą Nr 168/XX/08 z dnia 28 listopada 2008 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierani wprowadza się następujące 

zmiany: 

§ 5 otrzymuje brzmienie:  

„ Cenę jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 21 zł (słownie: dwadzieścia 

jeden złotych).” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymno oraz Kierownikowi 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie. 

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Radymnie 

(---) 

Andrzej Pacek 
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UZASADNIENIE 

Do Uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zgodnie z przepisem art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa, w drodze 

uchwały, 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. 

 Uchwała Rady Miasta Radymno w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia określa zasady odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz 

stawkę za 1 godzinę usługi wynikającą z kalkulacji poniesionych kosztów.   

Podwyższenie uchwałą zmieniającą stawki wynagrodzenia za godzinę usługi opiekuńczej 

podyktowane jest koniecznością aktualizacji kosztów związanych z wykonywana usługą.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 


