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UCHWAŁA NR XXXIII/326/2021
RADY GMINY LUBIN
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie określenia 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 (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1372) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876
ze zmianami) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:
§ 1. Określa 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, jak również trybu
ich pobierania.
§ 2. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest uzależniona
od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub przypadającego na osobę w rodzinie.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie wymagającej przyznania usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych nie przekracza 130% kryterium dochodowego określonego w art.
8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
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§ 3. 1. Koszt jednej godziny za usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 2% najniższej emerytury
ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.
2. Koszt jednej godziny za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 2,30 % najniższej
emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3. Wyliczone stawki, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób,
że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy
podwyższa się do pełnych złotych.
§ 4. 1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w danym miesiącu stanowi iloczyn kosztu 1 godziny
usług, o którym mowa w § 3, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w § 2 ust. 2
oraz liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu.
2. Należność za świadczone usługi opiekuńcze usługobiorca wpłaca na rachunek bankowy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie: Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Lubin 11 8669 0001 0311
7323 2000 0001.
§ 5. Osoba zobowiązana może być zwolniona częściowo lub całkowicie z obowiązku ponoszenia opłat
za świadczone usługi na czas określony, w przypadkach:
1) zdarzenia losowego,
2) gdy wydatki na leczenie podopiecznego przekraczają 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej
lub na osobę w rodzinie,
3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych.
§ 6. Traci moc uchwała nr LIV/373/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie
określenia 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Norbert Grabowski

