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OBWIESZCZENIE NR .................... 

RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. 
w sprawie 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 2136), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą                  
nr 1045/XXXIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 1224/XLVI/2014 
Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. 
poz. 5047). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2                                                
i § 3 uchwały nr 1045/XXXIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę                
nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2021 r. poz. 5047), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.”.. 

3. Obwieszczenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

 
 

Jarosław Pakuła 
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Załącznik do obwieszczenia Nr .................... 

Rady Miasta Lublin 

z dnia....................2022 r. 

UCHWAŁA NR 1224/XLVI/2014 
RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 20 listopada 2014 r. 

w sprawie 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 
z opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala,
co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o „specjalistycznych usługach opiekuńczych” rozumieć przez
to należy specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania
przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby,
których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osób,
o których mowa w ust. 1, określa poniższe tabela:

Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyrażona w procentach,

którą ponosi:pkt

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej

wyrażony w procentach a) osoba samotnie
gospodarująca b) osoba w rodzinie

1) powyżej 100% do 125% 5% 10%

2) powyżej 125% do 150% 10% 20%

3) powyżej 150% do 200% 20% 30%

4) powyżej 200% do 250% 30% 40%

5) powyżej 250% do 300% 40% 50%

6) powyżej 300% do 350% 50% 60%

7) powyżej 350% do 400% 70% 80%

8) powyżej 400% 100% 100%

3. 1)Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 26,00 zł.

4. 2)Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 27,50 zł.

§ 4. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w okresach
miesięcznych, nie później niż do 15 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 1045/XXXIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2021 r.
zmieniającej uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin w sprawie 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 5047) z dniem 1 stycznia
2022 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1.
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2. Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w wysokości 
stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych faktycznie 
wykonanych w danym miesiącu, ceny za jedną godzinę tych usług i wysokości odpłatności za przyznane usługi 
ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie. 

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których ponoszenie opłaty stanowiłoby dla osób 
zobowiązanych nadmierne obciążenie, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności 
ze względu na: 

1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę 
w gospodarstwie domowym korzystającą z usług; 

2) konieczności ponoszenia udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy 
lub osobie pozostającej w gospodarstwie domowym dodatkowej opieki; 

3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia                                                                    
lub innej placówce; 

4) ponoszenia stałych i udokumentowanych wydatków niezbędnych w procesie leczenia lub rehabilitacji, 
takich jak np.: wydatki na leki, artykuły higieniczne, pielęgnacyjne; 

5) posiadanie trojga lub więcej małoletnich dzieci, będących na utrzymaniu rodziny lub osoby. 

2. Zwolnienie z ponoszenia opłat przyznaje się na czas określony. 

§ 6. Traci moc uchwała nr 574/XXIV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. 

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) teksty jednolite aktów normatywnych 
innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego nie rzadziej niż raz na 12 
miesięcy jeżeli był on nowelizowany. 

Według art. 16 ust. 4 cytowanej ustawy tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia 
w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. 

Uchwała nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie 
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 z opłat, jak również trybu ich 
pobierania została zmieniona uchwałą nr 1045/XXXIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie 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 z opłat, jak również 
trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 5047), zwaną dalej „uchwałą nr 
1045/XXXIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2021 r.”. 

Tekst jednolity uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. 
w sprawie 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 z opłat, jak również 
trybu ich pobierania uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą nr 1045/XXXIII/2021 Rady Miasta Lublin 
z dnia 18 listopada 2021 r., dotyczącą pełnej odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych i pełnej 
odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych od dnia 1 stycznia 2022 r. ustaloną na 
podstawie zmiany § 3 ust. 3 i 4. 
 Z uwagi na powyższe ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta 
Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. jest celowe i uzasadnione. 
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