
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/176/2020 

RADY MIASTA LUBOŃ 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.
1)

 ) Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Luboń nr XXX/158/2004 z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się 

następujących zmian: 

1. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 22,90 złotych (dwadzieścia 

dwa złote 90/100). 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne w wysokościach i na zasadach 

określonych w poniższej tabeli, począwszy od dnia 1 lipca 2020r.: 

Procent dochodu na osobę 

określonego w art 8 ust 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Odpłatność dla osób do 75 roku 

życia 

Odpłatność dla osób powyżej 

75 roku życia 

101-125% 5% 2,5% 

126-150% 10% 5% 

151-175% 15% 7,5% 

176-200% 20% 10% 

201-250% 25% 12,5% 

251-300% 40% 20% 

301-325% 70% 35% 

Powyżej 325% 100% 50% 

3. Osoby i rodziny posiadające dochód równy i niższy od kryterium dochodowego określonego w art 8 ust 

1 ustawy o pomocy społecznej, korzystają z usług wskazanych w §1 nieodpłatnie. 

4. Od dnia 1 stycznia 2020r Miasto Luboń realizuje program „Opieka 75+”. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Luboń. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, 

1690, 1818 i 2473. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miasta Luboń 

(-) Teresa Zygmanowska 
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