
UCHWAŁA NR XXIII/168/2017
RADY GMINY LUBRZA

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 szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579, 1948) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948, 2174) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się 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 i tryb ich pobierania.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym.

§ 3.  Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce 
ich świadczenia ustala się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji życiowej wnioskodawcy, ustaloną w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego 
przeprowadzonego przez pracownika socjalnego;

2) ocenę możliwości zapewnienia usług opiekuńczych przez rodzinę;

3) zaświadczenie lekarskie o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie, 
częściowo odpłatnie lub odpłatnie.

2. Odpłatność za świadczone usługi ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:

Dochód osoby samotnie 
gospodarującej w %

w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego 
w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy 

o pomocy społecznej

Odpłatność w % 
ustalona od ceny 
usługi dla osoby

samotnie 
gospodarującej

Dochód na osobę w rodzinie 
w % w stosunku do 

kryterium dochodowego 
określonego 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o pomocy społecznej

Odpłatność w % 
ustalona od ceny 
usługi dla osoby

w rodzinie

do 100% nieodpłatnie do 100% nieodpłatnie

101%-150% 5% 101%-150% 10%

151%-200% 15% 151%-200% 25%

201%-250% 20% 201%-250% 30%

251%-300% 25% 251%-300% 35%

301%-400% 35% 301%-400% 45%

401%-500% 50% 401%-500% 70%

Powyżej 500% 100% Powyżej 500% 100%

3. Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 1,50 % minimalnego wynagrodzenia
za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

4. Pełna odpłatność za 1 godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 1,75% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.
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5. Opłata miesięczna za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny
za jedną godzinę usług i procentowy wskaźnik określony w tabeli uchwały oraz liczby świadczonych godzin 
w miesiącu.

6. Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się na rachunek bankowy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubrzy do 10 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonano usługi.

7. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osobę, której 
przyznano usługi opiekuńcze lub przez jej opiekuna.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie
z ponoszenia opłat ze względu na:

1) sprawowanie opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług 
opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności, wieku lub stanu zdrowia;

2) wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową osoby uprawnionej do usług 
opiekuńczych;

3) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, poniesienia wysokich kosztów 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

4) inne uzasadnione przyczyny i trudne sytuacje życiowe świadczeniobiorców lub członków ich rodzin.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/151/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2009r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od odpłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2009r. Nr 42, 
poz. 740).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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