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UCHWAŁA NR XVII/195/2016
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE
z dnia 5 kwietnia 2016 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 w sprawie szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zwane dalej usługami opiekuńczymi, przyznaje się na
wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Stargardzie – zwanym dalej Ośrodkiem.
2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane z urzędu.
§ 2. Wymiar, zakres, okres, podmiot realizujący i miejsce świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek określa
w decyzji administracyjnej, na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w oparciu o:
1) ocenę sytuacji bytowej, w tym potrzeb osoby zainteresowanej,
2) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną osoby zainteresowanej,
3) ocenę możliwości pomocy i opieki ze strony rodziny,
4) posiadane środki finansowe w budżecie miasta na ten cel.
§ 3. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
§ 4. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 3, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze
w zależności od dochodu, w następującej wysokości:
Grupy
odpłatności
I
II
III
IV
V
VI

Dochód w gospodarstwie
domowym (% kryterium
dochodowego określonego
w § 3)
powyżej 100 – 150
powyżej 150 – 200
powyżej 200 – 250
powyżej 250 – 300
powyżej 300 – 400
powyżej 400

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach
Gospodarstwo domowe jednoosobowe
Gospodarstwo
Osoba
domowe
Osoba
posiadająca
wieloosobowe
samotna
rodzinę
2
5
10
5
10
15
15
20
30
25
30
40
50
50
70
100
100
100
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§ 5. Należność za usługi opiekuńcze świadczone w dni wolne od pracy w Ośrodku ustala się w wysokości
200% podstawowej odpłatności.
§ 6. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 20 zł.
§ 7. Należności za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe
Ośrodka do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 8. 1. Traci moc uchwała Nr XV/143/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia
27 listopada 2007 r., zmieniona uchwałą Nr XVI/197/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
2. W spawach wszczętych i niezakończonych, a dotyczących usług opiekuńczych, o których mowa w § 3
pkt 3 i 4 załącznika nr 2 do uchwały wskazanej w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Ignasiak

