
UCHWAŁA NR XXXII/187/13
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 13 listopada 2013 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 182 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala 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 trybu ich pobierania, obowiązujące na terenie Gminy Stary Lubotyń – stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 

§ 3. Traci moc uchwała 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. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/187/13 

Rady Gminy Stary Lubotyń 

z dnia 13 listopada 2013 r. 

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 trybu ich pobierania 

§ 1. Usługi opiekuńcze świadczone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym 
Lubotyniu. 

§ 2. Rodzaj usług, zakres, okres, miejsce ich świadczenia oraz wysokość płatności ponoszonej 
przez świadczeniobiorcę określa się w decyzji przyznającej usługi. 

§ 3. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 1 % kwoty minimalnej emerytury, 
a koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 1,2 % kwoty minimalnej 
emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim, 
obowiązującej w dniu wydania decyzji w sprawie. 

2. Osoby, których dochód przekracza kwotę ustaloną według kryterium dochodowego, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwracają wydatki za usługi opiekuńcze 
na zasadach określonych w tabelach. 

1) osoby samotne 

Dochód na osobę 
wyrażony w % 

w stosunku do dochodu 
określonego 

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

społecznej 

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu 
usługi, wyrażona w %

Powyżej 100-130 
Powyżej 130-150 
Powyżej 150-180 
Powyżej 180-200 
Powyżej 200-230 
Powyżej 230-250 
Powyżej 250-280 
Powyżej 280-300 
Powyżej 300-320 
Powyżej 320-350 

Powyżej 350 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
100 

1) osoby w rodzinie 

Dochód na osobę wyrażony w % w stosunku do dochodu 
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona 
w stosunku do kosztu usługi, 

wyrażona w %
Powyżej 100-130 15 
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Powyżej 130-150 
Powyżej 150-180 
Powyżej 180-200 
Powyżej 200-230 
Powyżej 230-250 

Powyżej 250 

25 
40 
55 
70 
85 
100

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za 
korzystanie z usług lub na wniosek pracownika socjalnego, właściwy organ może zwolnić 
całkowicie lub częściowo od opłat, w szczególności ze względu na: 

1) długotrwałą chorobę i ponoszone w związku z nią udokumentowane znaczące wydatki nie mniej 
niż 40% dochodu netto świadczeniobiorcy, 

2) poniesione straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, 

3) konieczność korzystania, z co najmniej dwóch specjalistycznych usług opiekuńczych, 

4) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodka 
wsparcia oraz za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-
rehabilitacyjnej i leczniczo-opiekuńczej.

§ 4. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wnosi 
w terminie i wysokości określonej decyzją na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starym Lubotyniu. 
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