
UCHWAŁA NR IV/28/2018

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/509/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach, z dnia
14 marca 2018r. 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 szczególnych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432.), art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. w § 2 dodaje się pkt 4 o brzmieniu:

„4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r. wynosi 
19,50 zł.”.

2. w § 2 dodaje się pkt 5 o brzmieniu:

„5. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 01.01.2019 r.  do 
31.12.2019 wynosi 25,00 zł”.

§ 2. 

W § 3 dodaje się pkt 6 o brzmieniu: „6. ukończenia 75 roku życia”.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Mariusz Treder
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Uzasadnienie

Art. 17.1. pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.

U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192) nakłada na gminy obowiązek organizowania

i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych został określony na

podstawie dotychczasowej stawki godzinowej okresie od 01.01.2018 r. - 30.11.2018r.,

przewidywanego wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz inflacji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje program „Opieka 75+”. Program ten jest

odpowiedzią na obserwowany wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze osób

w wieku 75 lat i więcej. Celem programu jest wspieranie finansowe samorządów gminnych

w realizacji tego zadania w małych gminach (do 60 tys. mieszkańców) wiejskich, miejskich

i miejsko – wiejskich, które realizują tylko samodzielnie usługi opiekuńcze (tj. przez pracowników

ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin, lub innych gminnych jednostek organizacyjnych) bądź

poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami

są jednostki samorządu terytorialnego. W 2017r. z inicjatywy Gminy Kartuzy oraz Gminy Chmielno

powstała Spółdzielnia Socjalna osób prawnych Kaszubska Ostoja, która od jest 01.02.2018r.

realizatorem usług opiekuńczych, a od 01.01.2019r. również specjalistycznych usług opiekuńczych.

Gmina Kartuzy jako członek spółdzielni socjalnej osób prawnych ma możliwość złożenia wniosku o

dofinansowanie usług opiekuńczych ze środków budżetu państwa w terminie do 11.01.2019 r.

Podjęcie uchwały określającej wysokość kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i

specjalistycznych usług opiekuńczych jest wymagane do złożenia oferty w ramach programu „Opieka

75+”. Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na dofinansowanie usług opiekuńczych i

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu

„opieka 75+” w 2018r. i będą miały przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi

opiekuńcze w 2019r. lub dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób, które nie otrzymały usług w 2018r. na realizacje działań przewidzianych

programem „Opieka 75+”. Gmina może otrzymać dotację celową, jeżeli udział środków własnych

gminy wynosi nie mniej niż 50 % przewidzianych kosztów realizacji zadania.

Na terenie Gminy Kartuzy 54 mieszkańców powyżej 75 roku życia objętych jest usługami

opiekuńczymi w łącznej ilości 3 913 h miesięcznie. W 2018r. koszt usług opiekuńczych dla osób

powyżej 75 roku życia wyniósł 915 642,00 zł.

Na terenie Gminy Kartuzy 4 mieszkańców powyżej 75 roku życia objętych

jest specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w łącznej ilości 640 h miesięcznie. Łącznie w 2018 r.

koszt usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia wyniósł11 443,20 zł.

W związku z strategicznym celem programu „opieka 75+” jakim jest poprawa dostępności

do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i

więcej w § 3 dodaje się punkt 6 o brzmieniu: „ukończenia 75 roku życia”.

Zmiany uchwały nr XLIV/509/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 14 marca 2018r. daje

możliwość uzyskania dotacji celowej w wys. 50% ponoszonych wydatków przez gminę na realizację

zadań gminy.
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