
UCHWAŁA NR II/7/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, 
art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1508, poz. 1693) Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady 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 
tryb ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zlecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających 
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w szczególności pielęgnację, rehabilitację fizyczną, 
przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym.

§ 3. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania przysługuje:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest 
jej pozbawiona;

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 
wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) nie mogą takiej pomocy zapewnić.
2. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych mają 

osoby samotne, osoby samotnie zamieszkujące nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji oraz 
rodziny, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku 
lub choroby.

§ 4. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach organizuje i przyznaje pomoc w formie usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych uwzględniając zgłoszone potrzeby i możliwości ich 
realizacji.

2. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony 
jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, 
ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego i wywiadów 
alimentacyjnych.
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3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się w formie decyzji administracyjnej 
w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy określający sytuację życiową, na wniosek osoby 
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby z urzędu.

4. W decyzji administracyjnej przyznające usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa 
się miejsce, rodzaj, wymiar dzienny i okres, przez który mają być świadczone, oraz wysokość i tryb pobierania 
opłat.

§ 5. Wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokumentowane są kartą pracy 
opiekunki, każdorazowo potwierdzoną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.

§ 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonują opiekunki zatrudnione w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Lipianach oraz inne osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną w przypadku 
konieczności zapewnienia usług osobom zamieszkałym w odległych miejscach gminy, gdzie utrudniony jest 
dojazd.

§ 7. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w kwocie 20,32 zł.
§ 8. 1. Usługi przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na 

ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli:
1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby lub rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby 

wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad;
2) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

3. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kryterium dochodowe wynikające z art. 8 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad 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 tryb ich pobierania 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 4142). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska
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Załącznik do Uchwały Nr II/7/2018 

       Rady Miejskiej w Lipianach 

           z dnia 6 grudnia 2018 r. 
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WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI LICZONA OD KOSZTU USŁUGI OPIEKUNKI ZA GODZINĘ PRACY (W % I ZŁOTYCH) 

Wysokość odpłatności w procentach ustalone od ceny usługi za 1 godzinę dla: 

OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ OSOBY W RODZINIE 

DOCHÓD W GOSPODARSTWIE 
DOMOWYM (% KRYTERIUM 

DOCHODOWEGO I W 
ZŁOTYCH) 

OSOBA NIE POSIADAJĄCA 
KREWNYCH ZOBOWIĄZANYCH DO 

ALIMENTACJI 

OSOBA POSIADAJĄCA KREWNYCH 
ZOBOWIĄZANYCH DO ALIMENTACJI 

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 
PODOPIECZNEGO tj. osoba która 

zamieszkuje w tej samej 
miejscowości, co osoba starająca się 

o usługi opiekuńcze. 

OSOBA POSIADAJĄCA KREWNYCH 
ZOBOWIĄZANYCH DO ALIMENTACJI 

POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 
PODOPIECZNEGO tj. osoba, która 
zamieszkuje w innej miejscowości 

niż osoba starająca się o usługi 
opiekuńcze. 

DOCHÓD NA OSOBĘ W 
GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM (% KRYTERIUM 
DOCHODOWEGO I W 

ZŁOTYCH) 

GOSPODARSTWO WIELOOSOBOWE 

% 
KWOTA ODPŁATNOŚCI 

ZŁ/GODZ. 
% 

KWOTA ODPŁATNOŚCI 
ZŁ/GODZ. 

% 
KWOTA ODPŁATNOŚCI 

ZŁ/GODZ. 
% 

KWOTA ODPŁATNOŚCI 
ZŁ/GODZ. 

I 
powyżej 100% do 125% 
 

10%  zł 15%  zł 10%  zł 
powyżej 100% do 125% 
 

15% zł 

II 
powyżej 125% do 150% 
 

15%  zł 25%  zł 20%  zł 
powyżej 125% do 150% 
 

20% zł 

III 
powyżej 150% do 200% 
 

25%  zł 35%  zł 30%  zł 
powyżej 150% do 200% 
 

30%  zł 

IV 
powyżej 200% do 250% 
 

35%  zł 45%  zł 40%  zł 
powyżej 200% do 250% 
 

50%  zł 

V 
powyżej 250% do 300% 
 

45%  zł 55%  zł 50%  zł 
powyżej 250% do 300% 
 

65%  zł 

VI 
powyżej 300% do 350% 
 

55%  zł 65%  zł 60%  zł 
powyżej 300% do 350% 
 

70%  zł 

VII 
powyżej 350% do 400% 
 

60%  zł 75%  zł 70%  zł 
powyżej 350% do 400% 
 

75% zł 

VIII 
powyżej 400% do 450% 
 

70%  zł 85%  zł 80%  zł 
powyżej 400% do 450% 
 

80%  zł 

IX 
powyżej 450% do 500% 
 

80%  zł 95%  zł 90%  zł 
powyżej 450% do 500% 
 

90% zł 

X 
powyżej 500% 
 

100%  zł 100%  zł 100%  zł 
powyżej 500% 
 

100%  zł 
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