UCHWAŁA Nr XI.116.2015
RADY GMINY USTKA
z dnia 30 września 2015 roku
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 opłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013r. poz. 645,
poz. 1318; Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zmianami: Dz. U. z 2010r. Nr
217 poz. 1427, Dz. U. z 2015r. poz. 693)
Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:
§1.
Uchwala 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 opłat, jak również trybu ich pobierania.
§2.
1. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres
i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o ocenę sytuacji życiowej wnioskodawcy, jak
również ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę, sporządzoną na
podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika
socjalnego.
2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,
w tym pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, gospodarczych i opiekuńczych. Czynności
pielęgnacyjne i higieniczne realizowane są zgodnie z potrzebami i zaleceniami określonymi
przez lekarza.
3. Udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
następuje w drodze decyzji administracyjnej.
4. Usługi przyznane świadczeniobiorcy mogą być wykonywane wyłącznie na jego rzecz.
§3.
1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej.
2. Osoby nie spełniające warunków określonych w ust. 1 ponoszą odpłatność za każdą
godzinę świadczonych im usług, stosownie do wskaźników odpłatności określonych
w poniższej tabeli:
Wysokość odpłatności w % ustalone od ceny 1 godziny usług:
Osoba samotnie gospodarująca
Osoba w rodzinie
Dochód rzeczywisty osoby
Dochód rzeczywisty osoby
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lub osoby w rodzinie jako %
w stosunku do kryterium
dochodowego wg ustawy
o pomocy społecznej
do 100
powyżej 100 - 130
powyżej 130 - 155
powyżej 155 - 180
powyżej 180 - 200
powyżej 200 - 230
powyżej 230 - 250
powyżej 250 - 280
powyżej 280 - 300
powyżej 300 - 350
powyżej 350

% odpłatności
nieodpłatnie
7%
10%
13%
20%
30%
35%
50%
55%
70%
100%

lub osoby w rodzinie jako %
w stosunku do kryterium
dochodowego wg ustawy
o pomocy społecznej
do 100
powyżej 100 - 130
powyżej 130 - 150
powyżej 150 - 170
powyżej 170 - 200
powyżej 200 - 210
powyżej 210 - 230
powyżej 230 - 260
powyżej 260 - 280
powyżej 280 - 300
powyżej 300 - 350
powyżej 350

% odpłatności
nieodpłatnie
10%
13%
35%
45%
55%
65%
80%
85%
90%
95%
100%

§4.
1. Przyjmuje się cenę jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych świadczonych przez gminę w ramach zadań własnych w wysokości
18,00 złotych (słownie: osiemnaście złotych).
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze naliczana jest
miesięcznie.
3. Opłata za świadczone usługi pobierana jest przez realizatora usług lub wpłacana jest na
rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w terminie do ostatniego
dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, w którym usługa była wykonana na podstawie
decyzji administracyjnej przyznającej usługi oraz miesięcznego zestawienia wykonanych
usług określających kwotę odpłatności.
§5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do ponoszenia
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać na czas
określony zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności, o ktorych mowa w
§ 4 niniejszej uchwały, w szczególności ze względu na:
1) ponoszenie opłat za usługi opiekuńcze świadczone innym członkom rodziny
w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
2) konieczność udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych co najmniej dwóm członkom rodziny,
3) ponoszenie opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej,
zakładzie opiekuńczo – leczniczym, wszelkiego typu placówkach opiekuńczo –
wychowawczych i leczniczo – rehabilitacyjnych oraz ośrodkach wsparcia,
4) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby
wymagającej zakupu leków, artykułów higienicznych lub sprzętu rehabilitacyjnego,
5) okoliczności wynikające z niepełnosprawności, śmierci członka rodziny,
materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.
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§6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
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§7.
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/329/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
§8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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