
UCHWAŁA Nr ….. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …….  2020 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 19 października 2015 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 odpłatności jak również trybu ich pobierania  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 

w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), Rada Miejska w Ustrzykach 

Dolnych uchwala co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 

19 października 2015 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 odpłatności jak również trybu ich pobierania w ten sposób wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Pomoc w postaci usług przyznaje się w formie decyzji administracyjnej, ustalając 

jednocześnie ich zakres, okres, miejsce świadczenia usług, wysokość 

odpłatności oraz termin i miejsce dokonywania opłaty za świadczone usługi. 

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, ustala się na kwotę 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote). 

3) uchyla się § 3 ust. 5. 

§ 2. 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 4. 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  



UZASADNIENIE 

do uchwały nr ……… Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ………… 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 19 października 2015 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 odpłatności jak również trybu ich pobierania 

 

W ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2020 gminy mogą ubiegać się 

między innymi o dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, 

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

Zgodnie z założeniami Programu w zapotrzebowaniu na środki gmina zobowiązana 

jest wskazać stawkę za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych, która określona została w uchwale rady 

gminy. 

Niniejsza uchwała pozwoli na wystąpienie przez Gminę Ustrzyki Dolne 

o dodatkowe środki na usługi opiekuńcze w ramach niniejszego Programu.  

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały o proponowanej 

treści. 


