
Uchwała Nr XLIV/……../2023 

Rady Gminy Lutowiska 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 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 z obowiązku ich ponoszenia 

oraz trybu ich pobierania 

 

 Działając 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz  

art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) Rada Gminy Lutowiska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/163/2018 Rady Gminy Lutowiska z dnia 16 marca 2018 r.  

w sprawie ustalenia 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  

z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany: 

1) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się 

na kwotę 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złote 00/100).”;  

2) §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług 

opiekuńczych ustala się na kwotę 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złote 00/100).”. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/112/2020 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 grudnia 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/163/2018 Rady Gminy Lutowiska z dnia 16 marca 2018 r.  

w sprawie ustalenia 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  

z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życiu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

Stosownie do art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy określa w drodze uchwały 

szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

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 proponowanej uchwale dokonano ponownie ustalenia kosztu jednej godziny usług 

opiekuńczych. Wzrost kosztu jednaj godziny usług opiekuńczych wynika z kalkulacji kosztów 

realizacji zadania przedstawionej w ofercie przez organizację, która została wybrana w ramach 

otwartego konkursu ofert. Konkurs ofert został rozstrzygnięty w dniu 28.12.2022 r. W ramach 

konkursu wpłynęła jedna oferta. Koszt jednej godziny usług wzrósł z kwoty 27,80 zł  

na 34,00 zł. Dotychczas obowiązująca uchwała określała koszt 1 godziny usług na kwotę „do 

30,00 zł”, co oznacza, iż niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany tej kwoty. 


