UCHWAŁA NR XXIII/ 168 /04
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. art.50 ust. 6 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, które stanowią załącznik do uchwały.
§2
Pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany w dalszej części uchwały „Ośrodkiem”
§3
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje kierownik Ośrodka
lub inna upoważniona osoba w formie decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu
środowiskowego.
2. W decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych określa się zakres, okres i miejsce
świadczenia oraz wysokość ponoszonej odpłatności i termin wpłaty należności.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§5
Traci moc uchwała Nr XXIX/156/97 Rady Gminy w Lubartowie z dnia 24 marca 1997 r
w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Załącznik
Do Uchwały Nr XXIII/ 168 /04
Rady Gminy Lubartów
Z dnia 29 grudnia 2004r

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.
1. Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych w tym specjalistycznych dla osób, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również
osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie
zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić
3. Usługi opiekuńcze obejmują :
a)
b)
c)
d)

pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych
opiekę higieniczną
zalecaną przez lekarza pielęgnację
zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
5. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na podstawie rzeczywiście
poniesionych kosztów.

-26. odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

Dochód osoby lub
rodziny w odniesieniu
do kryterium
dochodowego
określonego zgodnie
z art. 8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentach
ustalona od kosztu usługi dla

Osoby samotne

Osoby samotne
z rodziną

Osoby w rodzinie

1

2

3

4

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

pow.100% - 110%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

10%

pow.110 %– 120%

nieodpłatnie

10%

15%

pow.120% - 140%

10%

15%

20%

pow.140% - 160%

15%

20%

25%

pow.160% - 180%

20%

25%

35%

pow.180% - 200%

25%

35%

45%

pow.200% - 250%

35%

45%

60%

pow.250% - 300%

45%

60%

80%

pow.300% - 350%

60%

80%

100%

pow.350% - 400%

80%

100%

100%

pow.400%

100%

100%

100%

-37. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się zgodnie z tabelą:
Dochód osoby lub
rodziny w odniesieniu
do kryterium
dochodowego
określonego zgodnie
z art. 8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej
1

Wysokość odpłatności w procentach
ustalona od kosztu usługi dla

Osoby samotne

Osoby samotne
z rodziną

Osoby w rodzinie

2

3

4

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

pow.100% - 110%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

5%

pow.110 %– 120%

nieodpłatnie

5%

10%

pow.120% - 140%

5%

10%

15%

pow.140% - 160%

10%

15%

20%

pow.160% - 180%

15%

20%

30%

pow.180% - 200%

20%

30%

40%

pow.200% - 250%

30%

40%

50%

pow.250% - 300%

40%

50%

70%

pow.300% - 350%

50%

70%

100%

pow.350% - 400%

70%

100%

100%

pow.400%

100%

100%

100%

8. W przypadkach szczególnych na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika
socjalnego świadczeniobiorca może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z
ponoszenia odpłatności na określony czas.
Zwolnienia można dokonać w szczególności ze względu na:
a) zdarzenie losowe
b) ponoszenie wysokich kosztów leczenia, stosowania specjalnej diety,
korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych i
pielęgnacyjnych.
c) inne ważne przyczyny zwiększające znacznie wydatki osoby bądź
rodziny.

9. Opłata za usługi wnoszona będzie do kasy Urzędu Gminy lub na konto w banku
do 15 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

