
UCHWAŁA NR XXXI/181/13
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 26 września 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej, będące w zakresie zadań własnych.

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/11/05 Rady Gminy Stary Lubotyń z 31 marca 2005 r. 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie 
zadań własnych , wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/181/13 

Rady Gminy Stary Lubotyń 

z dnia 26 września 2013 r. 

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań 
własnych 

I. Szczegółowe warunki przyznawania oraz 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.
§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej „Usługami”, przyznaje się na 
podstawie ustaleń rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

2. Przyznanie Usług obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb bytowych, opiekę 
higieniczną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem nie wymaga zaświadczenia lekarskiego. 

3. Przyznanie usług obejmujących pielęgnację chorego wymaga zaświadczenia lekarskiego 
określającego jej rodzaj. 

4. Przyznanie Usług dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności wymaga zaświadczenia lekarza specjalisty określającego te potrzeby. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze nie dotyczą osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje i przyznaje pomoc w formie Usług uwzględniając 
zgłoszone potrzeby i możliwości ich realizacji. 

2. W decyzji administracyjnej przyznającej Usługi określa się miejsce, rodzaj, wymiar dzienny i okres 
przez który mają być świadczone oraz wysokość i tryb pobierania opłat.

§ 3. 1. Usługi przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kryterium dochodowe wynikające z art. 8 ustawy 
o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli: 
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Dochód na osobę % kryterium dochodowego uprawniającego do 
świadczeń z pomocy społecznej wg art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej

Wskaźnik odpłatności 
w procentach ustalony od kosztu 

usługi za 1 godzinę 
Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie

nieodpłatnie do 150% do 125%
5% 150,01% - 200% 125,01% - 170%
10% 200,01% - 250% 170,01% - 200%
20% 250,01% - 300% 200,01% - 265%
30% 300,01% - 400% 265,01% - 395%
50% 400,01% - 530% 395,01% - 500%
100% 530,01% - powyżej 500,01% - powyżej

§ 4. 1. Cenę jednej godziny Usług ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej co roku na 
podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania w roku poprzednim. 

2. Ustalona cena obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 

3. Opłata za Usługi wnoszona jest miesięcznie i stanowi iloczyn ceny pełnej godziny Usług, 
wysokości opłaty w % ustalonej zgodnie z regulacjami określonymi w § 3 oraz liczby godzin Usług 
świadczonych w danym miesiącu. 

4. Usługi świadczone są przez osobę zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę o pracę. 

5. W przypadku świadczenia usług w formie pomocy sąsiedzkiej koszt usługi ustala się w formie 
umowy cywilno-prawnej indywidualnie biorąc pod uwagę zakres usług.

§ 5. 1. Na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej może zwolnić osobę korzystającą z Usług częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat. 

2. Zwolnienie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach, gdy 
ponoszenie opłat za świadczone Usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie 
zwłaszcza w związku z : 

1) koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub 
w ośrodku wparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-leczniczej, 

2) zakupem sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla funkcjonowania świadczeniobiorcy, 

3) ponoszenia wysokich kosztów leczenia z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

4) poniesienia strat w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.

3. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaję się na podstawie wywiadu 
środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

§ 6. 1. Podstawę wnoszenia opłat za Usługi stanowi miesięczne rozliczenie przepracowanych 
godzin na podstawie karty pracy osoby świadczącej Usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę 
lub członka rodziny. 

2. Opłatę za Usługi osoby zobowiązane uiszczają na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania Usług. 

3. Nie pobiera się opłat za Usługi za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy. 
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II. Sprawienie pogrzebu.
§ 7. 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

2. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości z masy spadkowej. 

3. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki pogrzebowe pokrywa 
się z tego zasiłku. 

III. Ekonomiczne usamodzielnienie.
§ 8. 1. W celu ekonomicznego usamodzielnienia osoby lub rodziny można przyznać pomoc 

w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nie oprocentowanej pożyczki. 

2. Wysokość świadczenia nie może przekraczać 15- krotnej najniższej emerytury brutto 
obowiązującej w dniu udzielania świadczenia. 

3. Świadczenie na ekonomiczne usamodzielnienie przyznaje kierownik Ośrodka w ramach 
posiadanych środków na podstawie wywiadu środowiskowego kierując się potrzebami 
świadczeniobiorcy i celami pomocy społecznej. 

4. Warunki udzielania pożyczki, sposób spłaty i jej zabezpieczenia określa umowa. 

5. Pożyczka może być umorzona w części lub całości, jeżeli przyczyni się do osiągnięcia celów 
pomocy społecznej. 

6. Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina 
ubiegająca się otrzymała pomoc na ten cel z innego źródła. 

IV. Odstąpienie od żądania zwrotu wydatków poniesionych na udzielone świadczenia.
§ 9. Na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, kierownik Ośrodka na wniosek 

pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków 
poniesionych na udzielone świadczenia, jeżeli żądanie zwrotu wydatków stanowiłoby dla osoby 
zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy
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