
 

 

UCHWAŁA NR XI/114/2019 

RADY MIASTA LUBAWA 

z dnia 29 listopada 2019 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 szczegółowe warunki 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 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust 1 pkt 11, art. 50 ust 6, art. 96 ust 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, 

 co następuje: 

§ 1.  Ustala się następujące warunki przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania: 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie miasta Lubawa świadczone są przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie. 

2. Przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych i ich zakres, okres, wymiar 

oraz miejsce świadczenia ustala się w oparciu o: 

1) ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej, w tym ocenę potrzeb świadczeniobiorcy, 

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę. 

§ 2.  Ustala się następujące warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 

1. Świadczenie usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się za odpłatnością. 

2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych pozostających w zakresie zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubawie, będący podstawą naliczenia odpłatności za usługi podopiecznych uchwala się 

w wysokości 27,51 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych 51/100), które wynikają z kalkulacji kosztów 

zatrudnienia przez Ośrodek osób świadczących te usługi. 

3. Ustala się dla osób, którym świadczone są usługi opiekuńcze, podstawę naliczania odpłatności za usługi 

opiekuńcze w wysokości 80 % kosztu jednej godziny ustalonej w § 2 ust 2. 

4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych pozostających w zakresie zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubawie będący podstawą naliczenia odpłatności za usługi podopiecznych w przypadku 

specjalistycznych usług opiekuńczych uchwala się w wysokości 28,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych 

28/100), które wynikają z kalkulacji kosztów zatrudnienia przez Ośrodek osób świadczących te usługi. 

5. Osoby, których dochód netto na osobę i w rodzinie przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie 

z art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, zwracają wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  na zasadach określonych w tabeli: 
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Dochód na osobę w rodzinie  

(% najniższej emerytury 

netto) 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w % za 1 godzinę 

osoby samotne 

(nieposiadające osób 

zobowiązanych do 

alimentacji) 

osoby samotnie 

gospodarujące 

osoby gospodarujące 

z rodziną 

powyżej kryterium 

dochodowego do 100% netto 

najniższej emeryt. 
5 5 10 

od 101-125 % 5 5 15 

od 126-150 % 10 10 20 

od 151-175 % 15 15 30 

od 176-200 % 20 25 40 

od 201-225 % 30 35 60 

od 226-250 % 40 45 80 

od 251-275 % 50 55 100 

od 276-300 % 60 80 100 

powyżej 300 % 100 100 100 

§ 3.  Świadczeniobiorca może ubiegać się o częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności  za realizowane 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w szczególności ze względu na wystąpienie 

przynajmniej jednej z przesłanek określonych poniżej:  

1) konieczność korzystania co najmniej z jednej specjalistycznej usługi, 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia 

i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-

leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej, 

3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

4) poniesione straty w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej, 

5) ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji 

świadczeniobiorcy, związanych z potrzebami mieszkaniowymi lub procesem leczenia, w tym z koniecznością 

rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, stosowaniu określonej diety, 

6) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby. 

§ 4.  Świadczeniobiorca może ubiegać się o całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności za realizowane 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku jednoczesnego wystąpienia więcej niż 

jednej z przesłanek określonych poniżej: 

1) konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług, 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia 

i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-

leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej, 

3) konieczność korzystania przez więcej niż dwie osoby w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

4) poniesione straty w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej, 

5) ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji 

świadczeniobiorcy, związanych z potrzebami mieszkaniowymi lub procesem leczenia, w tym z koniecznością 

rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, stosowaniu określonej diety, 

6) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/104/2019 Rady Miasta Lubawa z dnia 25 października 2019 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. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Sarnowski 
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