
 

 

UCHWAŁA NR XII/106/19 

RADY MIEJSKIEJ W RESKU 

z dnia 19 grudnia 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 

tryb ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 2, ust. 4 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. 

poz. 1622, 1690 i 1818) Rada Miejska w Resku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa 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 na terenie gminy Resko. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizuje Centrum Usług 

Społecznych w Resku, uwzględniając zgłaszane potrzeby i możliwości ich realizacji. 

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznaje się osobom po ustaleniu, że zachodzą 

przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 4. 1. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 25,00 zł  

2. Koszt jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 100,00 zł 

3. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich świadczenia oraz 

wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca określa w decyzji administracyjnej Dyrektor Centrum 

Usług Społecznych w oparciu o: 

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu 

środowiskowego, 

2) opinie lekarza o sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy w formie zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji lub 

wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli taki rodzaj usług jest konieczny, 

3) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę. 

4. Dyrektor Centrum dokonuje zmiany decyzji w zakresie odpłatności za świadczone usługi od pierwszego 

dnia następnego 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. 
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§ 5. 1. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub 

rodziny ubiegającej się o świadczenie. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 

których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej. 

3. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę ustaloną według kryterium dochodowego, 

o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli: 

Dochód netto wyrażony w % kwoty 

stanowiącej kryterium dochodowe do 

otrzymania świadczeń z pomocy społecznej – 

art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy 

społecznej 

 Wysokość odpłatności w % ustalona od stawki 

godzinowej 

Osoby samotnie 

gospodarującej 

Osoby  

w rodzinie 

Do 100% i 100% Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

- 101% - 150% 10 % 10 % 

- 151% - 200% 30 % 30 % 

- 201% - 250% 50 % 50 % 

- 251% - 300% 70 % 70 % 

- 301% i więcej 100 % 100 % 

4. Opłata za usługi wnoszona jest miesięcznie i stanowi iloczyn kosztu jednej godziny usług, wysokości 

opłaty w % ustalonej zgodnie z regulacjami określonymi w § 5 ust. 3 oraz liczby godzin usług świadczonych 

w danym miesiącu. 

5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek 

bankowy Centrum Usług Społecznych w Resku w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym usługi były świadczone. 

6. Podstawę wnoszenia opłat za usługi, o których mowa wyżej, stanowi miesięczne rozliczenie osoby 

świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę. 

7. Nieuiszczone należności będą podlegać przymusowemu ściąganiu w trybie przepisów o postepowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

8. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy będącego osobą samotną. 

§ 6. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności, jej przedstawiciela ustawowego albo 

innej osoby, za zgodą świadczeniobiorcy, albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana może 

być zwolniona całkowicie lub częściowo z ustalonej odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. 

2. Zwolnienie z ustalonej odpłatności może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza 

w przypadku: 

a) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodka wsparcia, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno - 

opiekuńczej, 

b) korzystania z dwóch rodzajów usług, 

c) udokumentowanych wydatków na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego lub leczenia, 

d) poniesienia przez świadczeniobiorcę strat w wyniku zdarzenia losowego. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 przysługuje na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy 

w roku kalendarzowym. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVII/314/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 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 tryb ich pobierania 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jan Czaban 
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