
UCHWAŁA NR XXXVI/236/14
RADY GMINY LIPNO

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno 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 
tych opłat, a także trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz.594 z późn. zm.1)) w związku z art. 50 ust. 6 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.1822)) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno 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 tych opłat, a także trybu 
ich pobierania
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lipnie.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała Nr XVI/90/04 Rady Gminy Lipno z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i opłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania;

2) uchwała Nr XXXII/161/10 Rady Gminy Lipno z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian uchwały Nr 
XVI/90/04 Rady gminy Lipno z dnia 8 listopada 2004 r.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Lipno

Bohdan Nowak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r.  
poz. 379.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440, z 2013 r. , poz. 1650, 
z 2014 r. poz. 567 i poz. 598.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/236/14

Rady Gminy Lipno

z dnia 24 czerwca 2014 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno 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 tych opłat , a także 
trybu ich pobierania.

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie Gminy Lipno organizuje i realizuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

§ 2. Usługi opiekuńcze przyznaje się osobom wymienionym w art. 50 ust.1, 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), zamieszkałym na terenie 
gminy, spełniające warunki określone w tym zakresie.

§ 3. Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych powinna przedstawić stosowne zaświadczenie 
lekarskie i /lub orzeczenie o niepełnosprawności, a dla specjalistycznych usług opiekuńczych – zaświadczenie 
lekarskie od lekarza specjalisty z określeniem szczegółowego ich zakresu i orzeczenie o niepełnosprawności.

§ 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres, 
miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności.

§ 5. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w kwocie 10,00 zł.

§ 6. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest różnicowana ze względu na 
sytuację osobistą i materialną świadczeniobiorcy.

 Dochód netto na osobę
(w zł)

 Wysokość odpłatności liczona od kosztów usługi 
w procentach

  Osoba samotna  Osoba w rodzinie
 Do 542  Nieodpłatnie  5%
 543-642  5%  10%
 643-742  10%  15%
 743-942  20%  25%
 943-1142  30%  35%
 1143-1242  40%  45%
 1243-1342  45%  50%
 1343-1542  50%  55%
 1543-1643  55%  60%
 1644-1842  65%  70%
 1843-2042  75%  80%
 2043-2400  85%  90%
 2401+wyżej  100%  100%

§ 7. W uzasadnionych przypadkach kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie na wniosek 
osoby korzystającej z usług lub pracownika socjalnego, może częściowo lub całkowicie zwolnić z obowiązku 
ponoszenia opłat na czas 3 miesięcy, w szczególności z uwagi na:

1) konieczność ponoszenia opłat członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodka wsparcia i wszelkiego 
typu placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
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2) faktem objęcia świadczeniami z pomocy społeczne w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych co najmniej dwóch osób w rodzinie, w tym jednej przewlekle chorej;

3) zdarzenia losowego;

4) klęski żywiołowej.

§ 8. Całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze następuje na 
podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

§ 9. Należność za usługi opiekuńcze naliczana jest na podstawie listy obecności pracy opiekuna/opiekunki 
świadczących pomoc, potwierdzonej własnoręcznym podpisem świadczeniobiorcy z wyłączeniem przypadku, gdy 
świadczeniobiorca nie może się podpisać.

§ 10. Należność za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłaca się do kasy Urzędu 
Gminy Lipno  do 10 dnia każdego miesiąca za miniony miesiąc.
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