
 

 

UCHWAŁA NR XXX/238/16 

RADY GMINY ŁUŻNA 

z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity  Dz.U. 2016, poz. 446)  w związku z art.17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust.6 i art. 96  ust. 4 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 930 z późn. zm.) Rada Gminy w Łużnej  

uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe  warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , a także trybu ich 

pobierania stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/139/04 Rady Gminy w Łużnej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwalniania od opłat i trybu ich 

pobierania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Kotowicz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 461



Załącznik do Uchwały Nr XXX/238/16 

Rady Gminy Łużna 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Szczegółowe  warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich 

pobierania 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łużnej. 

2. Usługi opiekuńcze  lub specjalistyczne usługi świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagają  pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 

3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która 

wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 

takiej pomocy zapewnić. 

4. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby,  

a także z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

5. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług 

będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby, na której rzecz będą świadczone usługi. 

6. Usługi opiekuńcze w pierwszej kolejności będą wykonywane przez osoby posiadające przygotowanie 

zawodowe, dopuszcza się wykonywanie usług opiekuńczych przez osoby bez kierunkowego przygotowania 

zawodowego. 

7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy 

wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym określonym w §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 

2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 Nr.189 poz.1598 ze zm.). 

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego 

określającego rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności oraz proponowany zakres usług. 

9. Przyznanie lub odmowa pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług  

opiekuńczych, a także całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze następuje w drodze decyzji administracyjnej 

10. Decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa: okres 

przyznania usług, liczbę godzin przyznanych w miesiącu, zakres oraz miejsce świadczenia usług, warunki 

odpłatności oraz wysokość odpłatności. 

11. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

uzależniony jest od stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej i materialnej ustalonej przez 

pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego oraz od możliwości zabezpieczenia usług przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej. 

§ 2. Określa się  warunki odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze  a także 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. 

1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub 

częściowo odpłatnie. 

2. W przypadku gdy dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. 
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3. W przypadku gdy dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej przekracza kryterium dochodowe 

określone art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze  udzielane są za odpłatnością ustaloną według następującej skali : 

Poziom procentowy dochodu osoby samotnej lub 

samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium 

dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.1 ustawy 

o pomocy społecznej 

% odpłatności za jedna godzinę usług opiekuńczych 

do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100 do 120 % 10% 

powyżej 120 do 150 % 15 % 

powyżej 150 do 180 % 20% 

powyżej 180% do 220 % 30% 

powyżej 220% do 260 % 40 % 

powyżej 260 % do 300 % 60% 

powyżej 300 % do 350 % 80 % 

powyżej 350 % 100% 

 

4. W przypadku gdy dochód osób pozostających w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. 

5. W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie  przekracza kryterium dochodowe określone art.8 ust.1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

udzielane są za odpłatnością ustaloną według następującej skali : 

Poziom procentowy w rodzinie  w odniesieniu do 

kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 

pkt.2 ustawy o pomocy społecznej 

% odpłatności za jedna godzinę usług opiekuńczych 

do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100 do 120 % 15% 

powyżej 120 do 150 % 20% 

powyżej 150 do 180 % 25% 

powyżej 180% do 220 % 35% 

powyżej 220% do 260 % 45% 

powyżej 260 % do 300 % 65% 

powyżej 300 % do 350 % 85% 

powyżej 350 % 100% 

6. Dla ustalenia odpłatności za udzielone usługi opiekuńcze przyjmuje się koszt jednej godziny świadczenia 

usługi w wysokości 18,30 zł. 

7. Dla ustalenia odpłatności za udzielone specjalistyczne usługi opiekuńcze przyjmuje się koszt 1 godziny 

świadczonej usługi w wysokości 20 zł. 

8. Podstawa wyliczenia  należności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  jest decyzja 

administracyjna oraz karta pracy opiekunki potwierdzająca ilość przepracowanych godzin, podpisana przez 

osobę korzystająca z usługi lub rodzinę. 

9. Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji , które udokumentują że kwota dochodu pozostająca 

do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat na utrzymanie mieszkania i wydatków na leczenie, 

odpłatności za usługi opiekuńcze, dokonanie niezbędne remontów, korzystanie z dodatkowych usług 

opiekuńczych oraz zdarzeń losowych nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych , mogą 

zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze na czas określony. 

10. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się na konto Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu wykonania 

usługi. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 461



11. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią dochód budżetu 

gminy. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Kotowicz 
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