
UCHWAŁA NR VIII/63/2019
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 30 kwietnia 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,art 40 ust 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z dnia 24.05.2018) w związku z art. 50 ust.6, art. 96 ust.2  i ust.4 , art 17 ust 
1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz 1508 tj. z dnia 
08.08.2018 r, Dz. U. z 2019r. Poz 271) uchwala się, 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, 
świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim oraz szczegółowe warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy w Ustroniu Morskim  z dnia 29 marca 2019r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr VIII/63/2019 

Rady Gminy Ustronie 

Morskie z dnia 30.04.2019r. 

 

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 od opłat 

jak również trybu ich pobierania 

 

 

§1. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 

§2. 1. Zadanie, o jakim mowa w §1 w imieniu Gminy organizuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ustroniu Morskim, uwzględniając zgłaszane potrzeby i możliwości ich realizacji. 

 
2. Koszt za godzinę usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 1% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, koszt 1 godziny specjalistycznej usługi 

opiekuńczej ustala się w wysokości 1.7 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. 

 
3.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim dokonuje zmiany 

wysokości odpłatności za świadczone usługi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego , w którym 

została ogłoszona weryfikacja kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

 
4. Zmiana kosztów usług opiekuńczych , wynikająca ze zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia o jakim mowa w ust 2 , może powodować odpowiednią zmianę odpłatności ,o której 

mowa w ust 3. 

 
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu 

zamieszkania świadczeniobiorcy, przez maksymalnie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w 

dni robocze. 

 
6. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych mają osoby samotne, osoby samotnie zamieszkujące nieposiadające osób 

zobowiązanych do alimentacji oraz rodziny, w której wszyscy członkowie wymagają pomocy z 

powodu niepełnosprawności wynikającej w wieku lub choroby. 

 
7. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej 

jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

 
8. Wymiar przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

wysokość odpłatności określa każdorazowo w decyzji administracyjnej kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. 

9. Usługi opiekuńcze są świadczone przede wszystkim osobom samotnym, obłożnie chorym – 

leżącym. Natomiast pomoc w postaci usług opiekuńczych osobom w rodzinie udzielana jest tylko w 

uzasadnionych przypadkach, gdy rodzina z pewnych, szczególnie ważnych powodów nie jest w stanie 

tej pomocy zapewnić. 
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10. Do zakresu usług opiekuńczych nie zalicza się : 

- czynności, które nie są bezpośrednio związane ze świadczeniobiorcą, w szczególności: 

porządkowanie pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub w których 

przebywają inni domownicy lub lokatorzy 

- prac ogrodniczych 

- prac porządkowych po remontach, w budynkach gospodarczych i w innych obiektach, w których 

świadczeniobiorca nie zamieszkuje (np. piwnice , strychy) 

- wykonywanie prac domowych na rzecz członków rodziny lub jego gości 

- zabiegów wymagających kwalifikacji medycznych 

- zabiegów rehabilitacyjnych   

 
§3.1. Osoby, które przekraczają 130% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w części lub w całości, zgodnie z poniższymi tabelami: 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 
Dochód netto wyrażony w % 

kwoty stanowiącej kryterium 

dochodowe do otrzymania 

świadczenia z pomocy społecznej 

określonego  w art.8 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku                  

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od stawki godzinowej 

usługi 
osób samotnie gospodarujących osób w rodzinie 

do 150 %  Nieodpłatnie 5% 

powyżej 150% - 200% 5% 10% 

powyżej 200% - 250% 10% 20% 

powyżej 250% - 300% 20% 40% 

powyżej 300% - 350% 40% 60% 

powyżej 351% - 400% 50% 70% 

powyżej 400% - 450% 70% 90% 

powyżej 451% 100% 100% 

 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 

 
Dochód netto wyrażony w % 

kwoty stanowiącej kryterium 

dochodowe do otrzymania 

świadczenia z pomocy społecznej 

określonego  w art.8 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku                  

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od stawki godzinowej 

usługi 
osób samotnie gospodarujących osób w rodzinie 

do 150 %  Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

powyżej 150% - 200% 5% 7% 

powyżej 200% - 250% 12% 14% 

powyżej 250% - 300% 18% 25% 

powyżej 300% - 350% 25% 30% 

powyżej 351% - 400% 35% 40% 

powyżej 400% - 450% 45% 50% 

powyżej 451% 100% 100% 
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§ 3.2.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba potrzebująca pomocy w formie 

usług opiekuńczych może być, na jej wniosek, wniosek przedstawiciela ustawowego lub na 

wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie zwolniona z odpłatności za te 

usługi, zwłaszcza ze względu na: 

1) korzystanie, co najmniej z dwóch rodzajów usług; 

2) konieczność ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy 

społecznej lub ośrodku wsparcia albo wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych; 

3) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług 

opiekuńczych, w tym, co najmniej jedną przewlekle chorą; 

4) konieczność ponoszenia znacznych wydatków w związku z długotrwałą chorobą, w 

tym w szczególności na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego; 

5) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, 

niesprawności, śmierci członka rodziny, zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych. 

6). Okres zwolnienia z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze określa kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej. 

 

§ 4. Osoby, które ukończyły 87 rok życia niezależnie od posiadanych dochodów mają prawo 

do korzystania z bezpłatnych usług opiekuńczych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. 
 

§5. W przypadku, gdy świadczeniobiorca nie wywiązuje się z regularnej odpłatności za usługi 

przez okres, co najmniej 2 miesięcy a brak jest podstaw do odstąpienia od żądania ich zwrotu, 

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim może zaprzestać 

świadczenia usług opiekuńczych (uchylić decyzję) oraz podjąć windykację zaległej 

należności w drodze egzekucji administracyjnej. Dobrowolne uregulowanie zaległej 

należności przez świadczeniobiorcę kwalifikuje osobę do dalszego korzystania z usług 

opiekuńczych, umożliwia wznowienie ich świadczenia na podstawie nowej decyzji 

administracyjnej 
 

§ 6. Opłatę za usługi opiekuńcze wnosi się na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ustroniu Morskim, w rozliczeniach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi. Kontroli wpływów dokonuje 

księgowość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
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Uzasadnienie

Z treści delegacji zawartej w art 50 ust 6 ustawy o pomocy społecznej wynika konieczność ustalenia przez
Radę Gminy szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze w formie uchwały prawa miejscowego. Zasadnym jest dokonanie zmian i dostosowanie
przepisów do obowiązującego prawa.
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