
UCHWAŁA NR XXII/132/17
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 28 marca 2017 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, art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.446, poz.1579 i poz.1948) w związku z art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust.6  ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz.930, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174)  
uchwala się, co następuje:

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu organizuje i świadczy pomoc w formie usług   
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 2. Usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki 
do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia 
świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej i materialnej jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego 
w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie gminy na ten 
cel.

§ 4. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych , miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności 
ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji administracyjnej Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, takich jak: zakupy, przygotowanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opiekę 
higieniczną, zlecona przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są  świadczone u osób, rodzin:

1) nieodpłatnie;

2) częściowo odpłatnie;

3) odpłatnie.

§ 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy 
dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, 
określonemu w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 8. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest uzależniona od posiadanego 
dochodu osoby samotnie gospodarującej lub przypadającego na osobę w rodzinie.

2. Dochód, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium 
dochodowemu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 i 2 ustawy o 
pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach wymienionej ustawy.

3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 12 zł.

4. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się na kwotę 16 zł.

§ 9. Odpłatność za każdą godzinę świadczonej usługi ustala się stosownie do wskaźników odpłatności 
określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 10. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu może częściowo lub całkowicie zwolnić 
osobę korzystającą z usług opiekuńczych z ponoszenia opłat na czas określony lub nieokreślony ze względu na:

1) zdarzenie losowe;
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2) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża 
egzystencji świadczeniobiorcy  samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z 
potrzebami  mieszkaniowymi; przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, 
artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych stosowaniem specjalnej diety, po udokumentowaniu dowodami 
zakupu;

3) konieczność sprawowania usług opiekuńczych  nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie 
domowym;

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

§ 11. Opłata  za świadczone  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przelewem na 
rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  w terminie do 10  dnia  każdego miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XVIII/89/08 Rady Gminy Lubanie  z dnia 26 sierpnia 2008 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 oraz trybu ich pobierania.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXVII/189/13 Rady Gminy Lubanie  z dnia 30 grudnia  2013 r. o zmianie 
uchwały 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 oraz trybu ich 
pobierania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej  w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/132/17

Rady Gminy Lubanie

z dnia 28 marca 2017 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Odpłatność w % ustalona od ceny usługi

Dochód w gospodarstwie 
domowym  (% kryterium 
dochodowego)  * Osoby 

samotne

Osoby mieszkające 
samotnie posiadające 
rodzinę zobowiązaną 
do alimentacji

Osoby w rodzinie

100%* Nieodpłatnie Nieodpłatnie Nieodpłatnie
pow. 100% - 150% 10% 20% 30%
pow. 150%-  200% 20% 30% 40%
pow. 200%-  250% 30% 40% 50%
Pow. 250%-  300% 50% 80% 80%
pow. 300% - 350% 70 % 90% 90%
powyżej 350% 100% 100% 100%

*Kryterium kwalifikujące do świadczeń pomocy społecznej określone na podstawie art.8 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
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UZASADNIENIE

W proponowanej uchwale zmianie ulega wysokość stawki za usługi opiekuńcze oraz ustalenie stawki

za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wzrost stawki za usługi opiekuńcze jest związany ze wzrostem

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej, obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. na

podstawie znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Nieznacznej zmianie ulega także wysokość procentowa odpłatności, oraz sposób regulowania opłaty za

wykonane usługi, jest to związane z centralizacją rozliczeń wg ustawy o podatku VAT od towarów i usług.
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