
UCHWAŁA NR XXIV/173/2012
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, 
z 2012r., poz. 592) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( 
Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 
146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 
622, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy w Lipniku uchwala co następuje: 

§ 1. 

Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

§ 2. 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej 
przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 
ustawowego. 

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana z urzędu. 

§ 3. 

Wymiar i zakres przyznanych 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 oraz posiadanych środków finansowych 
w budżecie gminy na ten cel. 

§ 4. 

Wymiar, zakres i okres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich 
świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji 
administracyjnej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 

§ 5. 

1. Świadczenie usług w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest odpłatne. 

2. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 10,00 zł brutto za godzinę. 

3. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 12,00 zł brutto za godzinę. 

§ 6. 

1. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny 
ubiegającej się o świadczenie. 
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2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których 
dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 
1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 7. 

1. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w § 6 ust. 2 zwracają poniesione przez gminę 
wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub w całości, zgodnie z poniższą 
tabelą: 

 
Dochód w % w stosunku do kryterium dochodowego 
osoby lub rodziny ( art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej) 

Wysokość odpłatności za jedną godzinę 
usługi w % dla osób samotnie 
gospodarujących 

Wysokość odpłatności za jedną 
godzinę usługi w % dla osób 
w rodzinie 

Do 100 Nieodpłatnie Nieodpłatnie 
Powyżej 100 do 150 5 10 
Powyżej 150 do 200 15 25 
Powyżej 200 do 250 30 50 
Powyżej 250 do 300 50 75 
Powyżej 300 100 100 

§ 8. 

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozliczana jest w okresach 
miesięcznych. Osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty za usługę dokonuje wpłaty należności na konto Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lipniku do 15-go następnego miesiąca po wykonaniu usługi. 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lipniku. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

Stanisław Mazur
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