
UCHWAŁA NR XXIX/186/18
RADY GMINY ŁUKOWICA

z dnia 19 marca 2018 roku

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 warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130 )  oraz art. 17 ust.1 pkt. 11, 
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2017.1769 ), art.4 ust.1 i art.13 
pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. 
Dz. U. z 2017r poz.1523) Rada Gminy Łukowica u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczneusługi 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, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunkówczęściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania ( Dz. Urz. Woj. 
Małop. z 2011r. Nr 126 poz. 1008 ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukowica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2018 roku.

 
Przewodnicząca Rady Gminy Łukowica

Maria Tomaszek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 3127



Załącznik do Uchwały Nr XXIX/186/18
Rady Gminy Łukowica
z dnia 19 marca 2018 r.

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

§ 1. 

1.  Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie

samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,

a jest jej pozbawiona.

2. 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.

3. Zakres usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, okres i miejsce świadczenia

ustalane są w decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy na wniosek:

a) osoby zainteresowanej,

b) przedstawiciela osoby zainteresowanej,

c) lekarza,

d) pracownika socjalnego.

§ 2. 

Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich

świadczenia ustala się w oparciu o :

1. ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie rodzinnego

wywiadu środowiskowego sporządzonego przez pracownika socjalnego,

2. ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez inne osoby, w tym rodzinę, a także wspólnie

niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych,

3. dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza w formie

zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji.

§ 3. 

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

higieniczną, pielęgnację zalecaną przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu 
z otoczeniem.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem

zawodowym.
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§ 4. 

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, nieodpłatnie przyznaje się osobom

samotnym lub osobom w rodzinie, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego

w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 5. 

1.  Osoba samotna lub osoba w rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe określone

w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zobowiązana będzie wnosić opłatę za 
usługi

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z tabelą odpłatności.

2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn stawki odpłatności,

o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały, wskaźnika odpłatności określonego w procentach w tabeli 
oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 6. 

1.  Ustala się stawkę odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług

opiekuńczych w kwocie 18,00 zł za godzinę usług.

2. Do wnoszenia opłat za usługi zobowiązana jest osoba, której usługi przyznano decyzją Kierownika 
GOPS w Łukowicy.

3. Wnoszenie opłat można dokonywać również za pośrednictwem osób świadczących usługi opiekuńcze

oraz przez krewnych osoby zobowiązanej.

4. Wysokość odpłatności zależna jest od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu 
na osobę w rodzinie na zasadach regulowanych w poniższej tabeli:

Tabela odpłatności za usługi.

Dochód w % w stosunku do
kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w %
liczonej od stawki godzinowej za 
usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osoby samotnej

Wysokość odpłatności w % 
liczonej od stawki godzinowej za 
usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osoby w rodzinie

dochód nie przekraczający 100% 
kryterium dochodowego

nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 101% do 125% 5% 10%
powyżej 126% do 150% 10% 15%
powyżej 151% do 200% 20% 25%
powyżej 201% do 250% 30% 40%
powyżej 251% do 275% 40% 50%
powyżej 276% do 300% 50% 60%
powyżej 301% do 325% 60% 80%
powyżej 326% do 400% 80% 100%
powyżej 401% 100% 100%

§ 7. 

1.  Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest w kasie

Urzędu Gminy w Łukowicy  lub na rachunek Ośrodka w miesięcznych okresach rozliczeniowych do 26 -
go dnia następnego miesiąca po świadczeniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
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§ 8. 

1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej, przedstawiciela osoby

uprawnionej lub pracownika socjalnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy 
może w przypadku odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych:

1) odroczyć termin zapłaty całości lub części należności,

2) obniżyć wysokość należności na czas określony w decyzji,

3) zwolnić z ponoszenia odpłatności za usługi.

2. Osoba uprawniona do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może skorzystać

z ulg lub zwolnień, o których mowa w ust.1 w szczególnie uzasadnionych przypadkach potwierdzających

trudną sytuację rodzinną, życiową, materialną, zdrowotną, w tym w szczególności:

1) wystąpienia zdarzenia losowego typu powódź, pożar i inne zdarzenia powodujące poważne straty

finansowe dla wnioskodawcy,

2) w przypadku, gdy z analizy budżetu domowego osoby/rodziny, uwzględniającej niezbędne potrzeby

wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikających z przyjętych

zasad, a ustalona odpłatność za usługi niweczyłaby skutki udzielonej pomocy,

3) w przypadku ponoszenia znacznych kosztów na leczenie, zakup leków, środków opatrunkowych, 
artykułów higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalistycznych diet lub rehabilitacji,

4) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 
innej placówce,

5) objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych co najmniej

dwóch osób w rodzinie,

§ 9. 

Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi

opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.

 
Przewodnicząca Rady Gminy Łukowica

Maria Tomaszek
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