
Druk 363 
                                                                   Projekt 
                                                                 UCHWAŁA NR ………………….. 

RADY GMINY LUBSZA 
      z dnia ……………………… 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 z opłat jak 
również 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 
2022 r., poz. 559 z późn. zm.) art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. 

Dz.U. z 2021 r., poz. 2268, poz. 1981 z późn. zm. )  Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje: 

 

§1. 
 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania 
przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 
 

§2. 
 

1. Ustala się podstawową stawkę za jedną godzinę usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych w kwocie 33,00 złotych. 

2. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby, 
których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium 
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej . 
3. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom,      
określa poniższa tabela: 
 

Dochód w % w stosunku  
do kryterium dochodowego  
określonego 
w ustawie  
o pomocy społecznej 
 

Wysokość odpłatności  
w % liczonej od stawki 
godzinowej za usługi 
opiekuńcze lub  
specjalistyczne usługi  
opiekuńcze dla  
osoby samotnie 
gospodarującej 

Wysokość odpłatności w %  
liczonej od stawki godzinowej  
za usługi opiekuńcze lub  
specjalistyczne usługi  
opiekuńcze 
dla osoby w rodzinie 

do  100%  
kryterium dochodowego 

 
nieodpłatnie 

 
nieodpłatnie 

powyżej 101% do 150% 10 % 20% 

powyżej 151% do 200% 20 % 30% 

powyżej 201% do 250% 30% 40% 

powyżej 251% do 300% 40% 50% 

powyżej 301% do 350% 60% 70% 

powyżej 351% do 400% 80% 90% 

powyżej 401 % 100% 100% 

 
 



 
 

§3. 
 

1.Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w okresach 
miesięcznych. 
2.Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy. 
3.Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są  w wysokości 
stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 
faktycznie wykonanych w danym miesiącu oraz ceny za jedną godzinę tych usług w wysokości 
odpłatności za przyznane usługi ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie. 
4. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze za m-c w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy. 

§4. 
 

Osoba, na rzecz której przyznano usługi może być zwolniona z ponoszenia odpłatności w całości lub 
części w przypadku: 
1) obciążenia obowiązkiem ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy 
społecznej, ośrodku wsparcia lub innej podobnej placówce opiekuńczej; 
2) korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę 
w rodzinie; 
3) wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową uprawnionego         do 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych; 
4) wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie, 
wielodzietność, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, ponoszenie wysokich kosztów leczenia, 
specjalistycznej diety itd. 
5) braku możliwości wyegzekwowania odpłatności z uwagi na zmiany chorobowe wieku podeszłego.  
                                                                                          
                                                                                         §5. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza. 
 

§6. 
 

Traci moc uchwała Nr XXVI/251/2021 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 października 2021r. 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 z opłat, jak 
również trybu ich pobierania. 

§7. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 
 
 
 
 

Wójt Gminy Lubsza 
 
 
 



 
 
 

U Z A S A D N I E  N  I E 
Zgodnie z art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej rada gminy określa, w 

drodze uchwały, 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, jak również tryb ich pobierania. 

Uchwałą Nr XXVI/225/2021 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 października 2021r. określono 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 z opłat, jak również tryb ich pobierania. 
 
 
Z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia niezbędna jest zmiana stawki za 1 godzinę usług 
opiekuńczych. 
 
Dlatego też uzasadnionym  jest podjęcie przez Radę Gminy Lubsza nowej jednolitej uchwały 

określającej stawkę, warunki przyznawania i odpłatności za usługi, oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

 

 

 


