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UCHWAŁA NR IV/13/11
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze 
oraz zasad zwalniania z tych opłat 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz.1591 z poźn. zm.) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz.728 z późn. zm.) Rada Gminy Łubniany 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady przyznawania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) odpłatność za te 
usługi, termin jej wnoszenia oraz zasady zwalniania z tych opłat. 

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu 
wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. 

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych 
osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

§ 3. Usługi opiekuńcze realizowane są w szczególności poprzez: 
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych życiowych, 
2) pracę socjalną. 

§ 4. 1. Przyznawanie usług następuje na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który określa ich zakres, odpłatność za te usługi oraz ustala termin ich 
wnoszenia na rachunek Gminy. 

2. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania usług wydaje się w oparciu 
o przeprowadzony wywiad środowiskowy, w którym ocenia się sytuację życiową danej osoby 
samotnej lub osoby w rodzinie. 

§ 5. Usługi przyznaje się na okres ustalony w wywiadzie środowiskowym. 
§ 6. Usługi nieodpłatnie przyznaje się osobom samotnym lub osobom w rodzinie ,których 

dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 7. Osoba samotna lub osoba w rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe 
określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zobowiązana jest do 
zwrotu wydatków za usługi wg tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 8. Ustala się cenę za jedną godzinę usług opiekuńczych w kwocie 10 zł. 
§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do 

odpłatności za korzystanie usług Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może 
częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia opłat na czas określony. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Łubniany 

Albert Wiench
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Załącznik do Uchwały Nr IV/13/11

Rady Gminy Łubniany

z dnia 21 lutego 2011 r.

Odpłatności za usługi opiekuńcze 

 
  Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla osoby samotnie gospodarującej Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla osoby w rodzinie 
Dochód 
w przedziale 

Dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla ww.osoby które wynosi 477,-zł
Usługi świadczone są nieodpłatnie 

Dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie które wynosi 351,-zł 
Usługi świadczone są nieodpłatnie 

478 - 600 10 10 
601 - 700 20 25 
701 - 800 25 30 
801 - 900 30 40 
901 – 1.000 40 50 
1.001 – 1.100 50 70 
1.101 - 1.200 70 90 
1.201 - 1.300 90 100 
Powyżej 1.300 100 100 


