
UCHWAŁA NR XIII/135/2019
RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie: określenia 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 od 
opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zmianami) Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się 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.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dalszej części uchwały zwane będą usługami 
opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania 
przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie o pomocy społecznej lub programach wsparcia osób 
niepełnosprawnych realizowanych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych.

2. W przypadku otrzymania przez Gminę wsparcia finansowego w ramach programów wsparcia osób 
niepełnosprawnych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie Świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza 350% obowiązującego w dacie przyznania tych usług kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, określonego odpowiednio 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. W przypadkach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych obowiązują zasady odpłatności za wyżej 
określone w jego poszczególnych programach.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Usługobiorca ponosi odpłatność wyłącznie za usługi wykonane, przy czym okres rozliczeniowy 
obejmuje miesiąc kalendarzowy.
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3. Odpłatności za usługi dokonuje się na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie, po 
wykonaniu usługi.

4. Odpłatność za usługi ponoszona przez Usługobiorców stanowi dochód gminy.

5. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi w przypadku śmierci osoby na rzecz której 
usługi były świadczone i nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.

§ 4. 1. Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych, ponoszonej przez Usługobiorcę, określa się według poniższej tabeli:

Procentowa wysokość odpłatności za jedną godzinę usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych

L.p. Procent dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub rodziny  
w stosunku do kryterium 

dochodowego
Osoby samotnie 
gospodarujące

Osoby w rodzinie

1 powyżej 100 do 150 15 15
2 powyżej 150 do 200 25 25
3 powyżej 200 do 250 30 35
4 powyżej 250 do 300 40 45
5 powyżej 300 do 400 50 55
6 powyżej 400 do 500 60 70
7 powyżej 500 100 100

2. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie w wysokości 17 zł

3. Zmiana wysokości kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
wymaga podjęcia odpowiedniej Uchwały Rady Gminy Sztutowo. Ustalenie stawki godzinowej za usługi 
opiekuńcze następować będzie w miesiącu wrześniu każdego roku na podstawie kalkulacji kosztów pracy 
opiekunki domowej za rok poprzedni z mocą obowiązywania na następny rok kalendarzowy. Ustalenie kolejnej 
stawki godzinowej nastąpi we wrześniu 2021r.

§ 5. 1. Usługobiorca może zostać częściowo zwolniony z ponoszenia odpłatności za realizowane usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w sytuacjach gdy:

1) istnieje konieczność zabezpieczenia Usługobiorcy usługami w wysokim wymiarze, powodującym, iż 
odpłatność za nie zagraża prawidłowej egzystencji ww. lub jego rodziny, z którą prowadzi on wspólne 
gospodarstwo,

2) istnieje konieczność świadczenia usług u więcej niż jednego Usługobiorcy w tym samym gospodarstwie 
domowym,

3) istnieje konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość 
zagraża prawidłowej egzystencji Usługobiorcy lub jego rodziny, z którą prowadzi on wspólne 
gospodarstwo, związanych z:

a) potrzebami mieszkaniowymi,

b) przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji,

c) zakupem lekarstw, środków higienicznych lub pielęgnacyjnych, stosowaniem zaleconej diety, pod 
warunkiem jednak udokumentowania ponoszenia ww. wydatków, -

4) istnieje konieczność ponoszenia znacznej odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy 
społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce.

2. Usługobiorca może zostać całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności za realizowane usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w sytuacjach gdy:

1) wystąpiło zdarzenie losowe lub klęska żywiołowa, powodujące znaczne, udokumentowane straty 
materialne u ww. lub jego rodziny, z którą prowadzi on wspólne gospodarstwo,

2) realizacja usług odbywa się w ramach projektów lub programów współfinansowanych ze środków 
pomocowych instytucji Unii Europejskiej lub innych podmiotów zagranicznych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

dr Marcin Owsiński
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