
UCHWAŁA NR XXXIII/247/2021 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

 

z dnia 28 grudnia 2021r. 

 

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 2021r., poz. 1372, poz. 1834) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2020r., poz. 1876 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Ustala się koszt jednej godziny usługi opiekuńczej na rok 2022r. na kwotę 38,00 zł. 

2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą odpłatności stanowiącą 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Do celów obliczenia kwoty odpłatności za przyznawane usługi opiekuńcze na każdy rok przyjmuje się 

wartość jednej godziny usługi obliczonej jako iloczyn kosztów za rok poprzedni i ilości 

przepracowanych godzin. 

§ 4. Należności za wykonane usługi opiekuńcze wpłaca się na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipnie, do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym były świadczone usługi. 

§ 5. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat na 

czas określony ze względu na: 

a) sprawowanie opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług 

opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności, wieku lub stanu zdrowia; 

b) ponoszenie wydatków na leki i kosztów leczenia przez świadczeniobiorców, dla których odpłatność 

stanowiłaby nadmierne obciążenie; 

c) zdarzenie losowe. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/235/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie 

zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej oraz zasad 

zwolnienia z opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r., poz.5804). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i 

wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2022 r. 

 


