
UCHWAŁA Nr X/…/2019 

Rady  Gminy  Lutocin 

z dnia 12 sierpnia 2019 roku 

 
 

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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.) Rada Gminy Lutocin 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowe warunki częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie gminy Lutocin.  

 

§ 2 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które ze 

względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w 

zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.  

2. Usługi opiekuńcze świadczone są w zakresie:  

1) zaspakajania codziennych potrzeb życiowych polegających na:  

a) pomocy w czynnościach higienicznych dnia codziennego,  

b) zakupach i dostarczaniu artykułów spożywczych, leków i innych niezbędnych 

artykułów gospodarstwa domowego,  

c) przygotowywaniu posiłków w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z usług 

opiekuńczych lub dostarczeniu gotowych obiadów ze wskazanej placówki 

gastronomicznej,  

d) utrzymywaniu porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez 

osobę zainteresowaną,  

e) paleniu w piecu, przynoszeniu węgla, drewna,  

f) pomocy osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami,  

g) pomocy w kontakcie z lekarzem leczącym i placówkami służby zdrowia, 

zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni,  

h) innych czynnościach wynikających z uzasadnionych potrzeb z wyłączeniem opieki 

pielęgniarskiej.  

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym rehabilitantów, fizjoterapeutów, terapeutów, 

z wyłączeniem usług finansowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.  

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są na wniosek:  

1) osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,  

2) z urzędu za zgodą świadczeniobiorcy lub jej przedstawiciela ustawowego.  

5. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych ustala pracownik socjalny na podstawie wywiadu środowiskowego 

przeprowadzonego w miejscu zamieszkania osoby oraz w oparciu o ocenę możliwości 



zapewnienia pomocy świadczonej przez rodzinę.  

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcy w 

miejscu zamieszkania.  

 

§ 3 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi przyznawane są w drodze decyzji 

administracyjnej określającej w szczególności:  

1) koszt 1 godziny usługi opiekuńczej lub specjalistycznej usługi opiekuńczej z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi,  

2) wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca ze wskazaniem sposobu jej 

wniesienia,  

3) zakres świadczonych usług opiekuńczych,  

4) liczbę godzin świadczonych usług.  

2. Przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

uwzględnia się przewidziane w budżecie na dany rok środki finansowe na realizację zadania.  

 

§ 4 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie 

albo za odpłatnością w zależności od dochodu.  

2. Wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w 

rodzinie za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutocinie określa tabela odpłatności stanowiąca załącznik do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 5 

1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lutocinie wynosi 20 zł.  

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutocinie wynosi 40 zł.  

 

§ 6 

1. Rozliczenie za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dokonywane będzie miesięcznie.  

2. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszone przez 

osobę zobowiązaną należy uiszczać do kasy w Urzędzie Gminy w  Lutocinie lub na rachunek 

bankowy wskazany w decyzji administracyjnej w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.  

 

§ 7 

1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 

usługi opiekuńcze jest całkowicie zwolniona od ponoszenia opłat w przypadku, gdy jej 

dochód lub dochód na osobę w rodzinie wynosi do 100% kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

2. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, której dochód przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, na jej wniosek lub na wniosek jej przedstawiciela 

ustawowego lub na wniosek pracownika socjalnego, może być częściowo zwolniona z 

ustalonej odpłatności w przypadku:  

1) ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość 

zagraża egzystencji, związanych:  

a) z potrzebami mieszkaniowymi osoby zobowiązanej,  



b) z procesem leczenia osoby zobowiązanej bądź osoby, z którą prowadzi wspólne 

gospodarstwo domowe, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów 

higienicznych lub pielęgnacyjnych, a także stosowania określonej diety,  

c) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług,  

d) gdy w rodzinie występuje więcej niż jedna osoba wymagająca pomocy w formie 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  

2) ponoszenia kosztów pobytu innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, 

ośrodku wsparcia, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, placówce opiekuńczo - 

wychowawczej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej.  

 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin.  

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

 

   Wojciech Jakub Góralski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr X/ …/2019 

Rady Gminy Lutocin 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

 

 
Wysokość dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w 

rodzinie w procentach dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 z ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w procentach w odniesieniu do kosztu 

jednej godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych 

 Osoba samotnie 

gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% do 125% 10% 20% 

powyżej 125% do 175% 15% 25% 

powyżej 175% do 225% 20% 30% 

powyżej 225% do 275% 25% 35% 

powyżej 275% do 325% 30% 40% 

powyżej 325% do 375% 35% 55% 

powyżej 375% do 425% 45% 70% 

powyżej 425% do 500% 60% 90% 

powyżej 500% 100% 100% 

 

 

 

 
 


