
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 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591;  

ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 

poz. 1271i Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U.  

z 2004 roku Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,  poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku 

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz.1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; 

Dz. U. z 2007 roku  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U.  

z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420), oraz 

art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (tekst jednolity  Dz. U.  z  2008 roku Nr 115, poz. 728  ze zmianami Nr 171  

poz. 1056, Nr 220 poz. 1431, Nr 216 poz. 1367, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku  

Nr 6 poz. 33, Nr 69 poz. 590) 

 

Rada Gminy Ustka 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwanych dalej „usługami opiekuńczymi”,  z zakresu 

zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, a także szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

 

§ 2. 

 

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczenia usług 

opiekuńczych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. 

 

§ 3. 

 

1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

 

2. Udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji 

administracyjnej, na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 

przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, stwierdzającego konieczność 

sprawowania opieki ze względu na sytuację rodzinną, zdrowotną oraz dochodową 

podopiecznego. 

 



§ 4. 

 

1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 

określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

2. Osoby nie spełniające warunków ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych 

im usług, stosownie do wskaźników odpłatności określonych w poniższej tabeli: 

 

 

Dochód rzeczywisty netto na 

osobę jako % kryterium 

dochodowego wg ustawy  

o pomocy społecznej 

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny 1 godziny 

usług opiekuńczych lub usług specjalistycznych dla: 

Osoba samotnie 

gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100 do 150 4 6 

powyżej 150 do 180 6 10 

powyżej 180 do 200 10 15 

powyżej 200 do 220 15 30 

powyżej 220 do 240 20 40 

powyżej 240 do 260 25 50 

powyżej 260 do 280 35 60 

powyżej 280 do 300 40 80 

powyżej 300 do 350 60 90 

powyżej 350 100 100 

 

§ 5. 

 

1. Wysokość opłaty za usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 15 zł za godzinę. 

2. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona będzie do kasy Urzędu Gminy w Ustce lub na 

rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w rozliczeniach 

miesięcznych, przez osobę korzystającą z usług, do dnia 26-ego każdego miesiąca  

za dany miesiąc. 

3. Zwolnienie z opłat lub zmniejszenie odpłatności może nastąpić w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, gdy ponoszenie odpłatności za usługi stanowiłoby dla 

osoby zobowiązanej lub rodziny nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki 

udzielonej pomocy. 

 

§ 6. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ustce. 

§ 7. 

 

Traci moc Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

 

§ 8. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009 roku. 


