
                                                   Uchwała Nr XIX/139/08 
Rady Gminy Lubrza 

z dnia 19 grudnia 2008 r.   
 
w sprawie okre ślenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatn ości za usługi 

opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak r ównie Ŝ trybu ich pobierania. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 
oraz  art. 50 ust. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r.Nr 115 
poz. 782) Rada Gminy Lubrza uchwala co następuje: 
 

 
§ 1 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 
przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest 
jej pozbawiona. 
 

§ 2 
1. Uprawnienie do specjalistycznych usług opiekuńczych musi ponadto wynikać z 

potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia lub niepełnosprawości 
kwalifikującej osobę do otrzymania takiej usługi. 

2. Podstawę przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi 
wywiad środowiskowy. 

 
§ 3 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb Ŝyciowych, pielęgnacji i 
higieny osobistej, utrzymaniu w czystości pomieszczenia, w którym chory przebywa, utrzymaniu 
kontaktu ze środowiskiem. 
 

§ 4 
1. Pełną odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych ustala się w wysokości 11 zł. 
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zaleŜności od posiadanego dochodu lub 

dochodu na osobę w rodzinie i przedstawia się następująco: 
 

% odpłatno ść 
kwota odpłatno ści za 1 

godzin ę L.p. 
 
 

Dochód netto na 
osobę lub na osobę 

w rodzinie Osoba samotna 
Osoba w 
rodzinie 

Osoba 
samotna 

Osoba w 
rodzinie 

1 
 

Do 477,00 zwolniona zwolniona zwolniona zwolniona 

2 
 

478,00 do 715,50 zł 10 15 1,10 1,65 

3 
 

716,00 do 954,00 zł 20 25 2,20 2,75 

4 
 

955,00 do 1192,00 zł 30 35 3,30 3,85 

5 
 

1193,00 do 1432,00 zł 50 55 5,50 6,05 

6 
 

powyŜej 100 100 
pełna 

odpłatność 
pełna 

odpłatność 
     

3. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na 
konto Ośrodka Pomocy Społecznej do 7 dnia kaŜdego następnego miesiąca po wykonaniu 
usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty. 



4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, na 
wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej moŜe okresowo zwolnić 
częściowo lub całkowicie z opłaty za usługi opiekuńcze: 

- które poniosły szkodę w wyniku zdarzenia losowego lub klęski Ŝywiołowej, 
- które ponoszą wysokie koszty leczenia własnego lub wspólnie zamieszkującego członka rodziny, 
- w okresie opieki paliatywnej.   

 
 

§ 5 
 

Wykonywanie usługi winno być kaŜdorazowo potwierdzone w karcie świadczeń z określeniem czasu 
pracy opiekuna oraz osobę korzystającą z usługi lub jej pełnomocnika. 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

 
§ 7 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

           

            PRZEWODNICZĄCY 

      Rady Gminy Lubrza 

        Krzysztof Sobstyl 

 

 
 


