
UCHWAŁA NR XXX/403/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r poz. 713, zm.: poz.1378), w związku z art. 17 ust. 1 pkt.11, art. 50 ust. 6 oraz 
art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, zm.: 
poz. 2369), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się „Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/340/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 maja 2009r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/403/21 

Rady Gminy Lubicz 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

ZASADY PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 
USŁUGI OPIEKUŃCZE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ WARUNKÓW CZĘŚCIOWEGO LUB 

CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT I TRYBU ICH POBIERANIA 

1. W ramach pomocy udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczone są następujące 
usługi: 

a) usługi opiekuńcze, 

b) specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

2. Zakres  i wymiar usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich 
świadczenia ustala się w oparciu o: 

1) ocenę sytuacji osobistej, majątkowej, dochodowej, w tym ocenę potrzeb świadczeniobiorcy; 

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę; 

3) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

3. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu na wniosek osoby zainteresowanej oraz za jej zgodą lub jej 
przedstawiciela ustawowego na wniosek: 

* rodziny lub sąsiadów, 

* pielęgniarki środowiskowej, 

* pracownika socjalnego. 

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują w szczególności: 

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak: zakupy, sprzątanie, przygotowanie 
posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, przynoszenie opału 
i rozpalanie w piecu, oddawanie odzieży i bielizny do prania w punkcie usługowym, dbałość o realizację 
wizyt lekarskich i inne usługi uzasadnione i niezbędne w celu poprawnego funkcjonowania klienta 
w miejscu zamieszkania i w środowisku; 

2) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, 

3) usługi pielęgnacyjne zgodne z zaleceniami lekarza, 

4) wsparcie w podtrzymywaniu kontaktów z otoczeniem, rodziną oraz środowiskiem lokalnym. 

5. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje nadto działania dostosowane do szczególnych 
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym m. in. pielęgnację, rehabilitację 
fizyczną, przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, wsparcie edukacyjne. 

6. Uprawnienie do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych musi wynikać z zaświadczenia 
lekarskiego, które określać będzie rodzaj, ilość i czasokres specjalistycznych usług opiekuńczych 
realizowanych w warunkach domowych. 

7. Usługi, o których mowa w pkt 1a świadczone są przez opiekuna/kę ośrodka pomocy lub opiekuna/kę 
środowiskową, zaś usługi o których mowa w pkt 1b świadczone są przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia i predyspozycje. 

8. Kierownik wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy określający sytuację życiową danej osoby 
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej i rodzinnej osoby ubiegającej się o usługi. 
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9. Wykonywane usługi opiekuńcze dokumentowane są kartą pracy opiekuna/ki ośrodka pomocy lub 
opiekuna/ki środowiskowej, każdorazowo potwierdzaną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny 
a specjalistyczne usługi opiekuńcze kartą pracy rehabilitanta. 

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na czas, na jaki niezbędne jest 
świadczenie tych usług w zakresie ustalonym w drodze wywiadu środowiskowego i w rozmiarze 
odpowiadającym potrzebom klienta i możliwościom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. 

11. W przypadku czasowej niemożności korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych przez świadczeniobiorcę szczególnie z powodu jego nieobecności, nie pobiera się opłat za ten 
okres, w którym faktycznie usługi nie były świadczone. Fakt nieświadczenia usług powinien być potwierdzony 
zapisami na kartach pracy osób świadczących usługi. 

12. Koszt jednej godziny usług ustala się następująco: 

1) w przypadku usług opiekuńczych  na kwotę 21 zł za jedną godzinę usług 

2) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 42 zł za jedną godzinę usług. 

13. Wysokość odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obliczana 
jest zgodnie z poniższą tabelą stawek odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest miesięcznie jako 
iloczyn ceny za 1 godzinę świadczonych usług, wskaźnika odpłatności określonego w procentach oraz liczby 
godzin usług świadczonych w ciągu miesiąca. 

Wysokość odpłatności za jedną roboczogodzinę świadczonych 
usług w % 

 
Dochód na osobę w rodzinie  
 zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej 
(w procentach) Osoba samotnie 

gospodarująca 
Osoba w rodzinie 

                    do 200 nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej    200 do 250 25 30 
powyżej    250 do 300 35 40 
powyżej    300 do 350 40 50 
powyżej    350 do 400 50 60 
powyżej    400 do 450 60 70 
powyżej    450 do 500 70 80 
powyżej    500 100 100 

14. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie: 

1) w przypadku osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium 
dochodowego określonego na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej; 

2) w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego na podstawie art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy 
o pomocy społecznej. 

15. Do odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązane są osoby: 

1) samotnie gospodarujące, których dochód netto przekracza 200% kwoty ustalonej według kryterium 
dochodowego na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, 

2) zamieszkujące w rodzinie, których dochód netto na osobę w rodzinie przekracza 200% kwoty ustalonej na 
osobę w rodzinie według kryterium dochodowego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej. 

16. uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej (jej 
przedstawiciela ustawowego) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu może częściowo 
lub całkowicie zwolnić z obowiązku ponoszenia odpłatności osobę zobowiązaną do odpłatności szczególnie 
w przypadku: 

1) zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, 

2) ponoszenia znacznych kosztów w szczególności związanych z leczeniem lub rehabilitacją, dla których to 
osób odpłatność stanowiłaby nadmierne obciążenie, 
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3) konieczności korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez co 
najmniej dwóch członków rodziny, 

4) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej lub podobnych. 

17. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osobę 
korzystającą z usług bądź jej opiekuna prawnego na podstawie potwierdzonej przez świadczeniobiorcę karty 
pracy za dany miesiąc. 

18. Zapłata należności za usługi następuje na wskazane w decyzji administracyjnej przyznającej tę formę 
pomocy konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania rozliczenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej należy organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób
uprawnionych, na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy. Zgodnie z art. 50 ust. 6 cytowanej ustawy
„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”. Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu udziela
pomocy w formie usług opiekuńczych w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/340/09 Rady Gminy Lubicz z dnia
29 maja 2009r. która straciła swoją aktualność w zakresie kosztów związanych z organizacją usług
opiekuńczych. Niniejszy projekt uchwały przede wszystkim określa stawki za jedną godzinę świadczonych
usług opiekuńczych jak i specjalistycznych usług opiekuńczych zbliżone do rzeczywistych kosztów
roboczogodziny. Przedłożony projekt uchwały w sposób precyzyjny ustala zasady kwalifikowania do tej
formy pomocy.

Proponowany koszt jednej godziny usług opiekuńczych stanowi wartość 3% kryterium dochodowego dla
osoby samotnej na podstawie art. 8 ust.1 pkt.1 (to jest 701 zł x 3% =21zł po zaokrągleniu w dół do pełnego
złotego), natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi 6% kryterium
dochodowego dla osoby samotnej na podstawie art. 8 ust.1 pkt.1. ( to jest 701 zł x 6%= 42 zł po
zaokrągleniu w dół do pełnego złotego). Stawka godzinowa będzie ulegać podwyższeniu z chwilą
podniesienia kwot kryterium dochodowego ogłaszanego przez Radę Ministrów, co wiązało się będzie
z koniecznością zmiany niniejszej uchwały.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zróżnicowana jest od tego, czy
osoba wymagająca wsparcia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
„samotnie gospodaruje”, czy jest „osobą w rodzinie”.

Kryterium osoby „samotnie gospodarującej” zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 wynosi obecnie 701 zł
miesięcznie, zaś dla „osoby w rodzinie” zgodnie z art. 8 ust 1 pkt. 2 wynosi 528 zł miesięcznie.

Poniżej przedstawiam realne obciążenie finansowe osób korzystających obecnie z usług opiekuńczych
w/g stawek obowiązujących dotychczas i proponowanych, przy koszcie 1 roboczogodziny 21 zł.,
a specjalistycznych usług opiekuńczych 42 zł. przy przykładowym zróżnicowanym i najczęściej
występującym dochodzie na osobę.

Przykład odpłatności dla usług opiekuńczych przy stawce 21 zł na jedną godzinę usług.

Dochód
na osobę
w zł

Odpłatność w zł
wg obecnej
stawki za
godzinę
13,37 zł
osoba samotnie
gospodarująca

Odpłatność za 1
godz. wg
proponowanej
stawki 21,00 zł
dla
osoby samotnie
gospodarującej

Różnica w
złotych

osoba samotnie
gospodarująca

Odpłatność
zł wg
obecnej
stawki za
godzinę
13,37 zł
osoba w
rodzinie

Odpłatność za
1 godz. wg
proponowanej
stawki
21,00 zł dla
osoby w
rodzinie

Różnica
w
złotych

osoba w
rodzinie

1056,00 2,01 0 0 2,67 0 0
1586,34 3,35 5,25 1,90 12,04 10,50 0
1775,23 4,01 7,35 3,34 12,03 10,50 0
2 266,76 8,02 8,40 0,38 13,37 14,70 1,33
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Przykład odpłatności dla specjalistycznych usług opiekuńczych przy stawce 42 zł za 1 godzinę
usług.

Dochód na osobę w
zł

Odpłatność za 1 godz. specjalistycznych
usług wg proponowanej stawki 42,00 zł
dla
osoby samotnie gospodarującej

Odpłatność za 1 godz. Specjalistycznych
usług wg proponowanej stawki 42,00 zł
dla osoby w rodzinie

1 056,00 0 0
1 586,34 10,50 21,00
1775,23 14,70 21,00

2 266,76 16,80 29,40

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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