
 

 

OBWIESZCZENIE NR XLII/318/13 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 1 października 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXXX/357/06 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 

11 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w Domu Dziennego Pobytu „Senior” oraz Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia 

prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin. 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały LXXX/357/06 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 kwietnia 

2006r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego 

Pobytu „Senior” oraz Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia prowadzonych przez 

Gminę Miejską Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 90, poz. 1556) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  

1) uchwałą Nr V/20/07 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

LXXX/357/06 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji i szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior” oraz Ośrodku Opiekuńczo-

Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. 

Nr 42, poz. 426),  

2) uchwałą Nr LXXIII/257/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu 

„Senior” oraz Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę 

Miejską Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 153, poz. 2388). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:  

1) § 2 i § 3 uchwały Nr V/20/07 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr LXXX/357/06 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji 

i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior” oraz Ośrodku 

Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin 

(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 42, poz. 426), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.”; 

2) § 2 i § 3 uchwały Nr LXXIII/257/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego 

Pobytu „Senior” oraz Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia prowadzonych przez 

Gminę Miejską (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 153, poz. 2388), które stanowią: 
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„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.”. 

3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Górzyński 
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Załącznik do Obwieszczenia Nr XLII/318/13  

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1  października 2013 r.  

 

         UCHWAŁA Nr LXXX/357/06  

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 11 kwietnia 2006 r. 

w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego 

Pobytu „Senior” oraz Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia prowadzonych 

przez Gminę Miejską Lubin 

 (tekst jednolity) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594
1)

) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

182 z późn. zm.
2) 3)

) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się organizację i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi świadczone w ośrodkach 

wsparcia działających na terenie Miasta Lubina:  

1) w Domu Dziennego Pobytu „Senior”,  

2) w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym. 

Rozdział 1. 

Organizacja i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi świadczone w Domu Dziennego Pobytu 

„Senior”  

§ 2. 1. Odpłatność ustalana jest indywidualnie dla każdej osoby kierowanej z uwzględnieniem przyznanego 

zakresu usług.  

2. Pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior” jest nieodpłatny.  

3. Zasady odpłatności za żywienie określają odrębne uchwały Rady Miejskiej w Lubinie lub programy 

rządowe w zakresie dożywiania. 

§ 3. 1. Opłaty za żywienie wnoszone są miesięcznie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.  

2. Opłaty mogą być wnoszone w Domu Dziennego Pobytu „Senior”, w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubinie lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Rozdział 2. 

Organizacja i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi świadczone w Ośrodku Opiekuńczo-

Rehabilitacyjnym  

§ 4. 1. Pobyt w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym jest odpłatny.  

2.  Osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, nie ponoszą odpłatności za 

pobyt w Ośrodku.  

3. Podstawą ustalenia indywidualnej odpłatności za pobyt w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym jest 

cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych i dzienna stawka żywieniowa.  

4.
4) 

Wysokość stawek, o których mowa w ust. 3 ustala się w następujący sposób:  

a) stawkę 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 1% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;  

b) dzienną stawkę żywieniową ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, na podstawie kalkulacji 

kosztów. 
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5. Odpłatność za dzieci z innych gmin wnosi ośrodek, który wydał decyzję kierującą w wysokości pełnych 

kosztów pobytu.  

6.
5) 

Wyliczone stawki, o których mowa w ust. 4 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że 

końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy 

podwyższa się do pełnych złotych. 

§ 5. 1.
6) 

Zasady odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze określa poniższa tabela:  

Dochód przypadający na osobę samotnie gospodarującą lub na 

osobę w rodzinie 

Wskaźnik odpłatności w % ustalony 

od ceny usługi za 1 godz. 

Wysokość kryterium dochodowego ustalona w oparciu 

o art. 8  ust. 1  pkt 1  ustawy o pomocy społ. 
2)3) 

do 100%  

nieodpłatnie 

powyżej 100 % do 135 %  2 

powyżej 135 % do 165 %  3 

powyżej 165 % do 200 %  4 

powyżej 200 % do 250 %  5 

powyżej 250 % do 300 %  7 

powyżej 300 % do 350 %  10 

powyżej 350 % do 400 %  15 

powyżej 400 % do 450 %  25 

powyżej 450 % do 500 %  50 

powyżej 500 % do 600 %  70 

powyżej 600 %  100 

2. Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn stawki godzinowej, o której mowa 

w § 4 ust. 4, wskaźnika odpłatności ustalonego w procentach, o którym mowa w ust. 1 oraz liczby godzin usług 

świadczonych w ciągu miesiąca.  

3. Zasady odpłatności za żywienie określają odrębne uchwały Rady Miejskiej w Lubinie lub programy 

rządowe w zakresie dożywiania. 

§ 6. 1. Opłaty za żywienie wnoszone są miesięcznie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.  

2. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 10 dnia każdego miesiąca, 

następującego po miesiącu w którym wykonano usługi.  

3. Opłaty mogą być wnoszone w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym, w kasie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lubinie lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 7. 1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w Ośrodku Opiekuńczo-

Rehabilitacyjnym mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione z odpłatności w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, a zwłaszcza jeżeli:  

1) ponoszą znaczne wydatki związane z kosztami leków i leczenia,  

2) ponieśli straty w wyniku zdarzenia losowego. 

2. Okres i zakres zwolnienia jest ustalany indywidualnie na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika 

socjalnego. 

Rozdział 3. 

Przepisy końcowe  

§ 8. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 grudnia 2005r. nr LXXIII/328/05 w sprawie 

organizacji Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w tym Ośrodku oraz uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 grudnia 2005 r. nr LXXIII/327/05 

w sprawie organizacji Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie i szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Domu.  
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

__________________________  

1) w obwieszczeniu podano nowy tekst jednolity wymienionej ustawy ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 594.  

2) w obwieszczeniu podano nowy tekst jednolity wymienionej ustawy ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 182.  

3) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509.  

4) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały Nr LXXIII/257/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 czerwca 

2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu 

Dziennego Pobytu „Senior” oraz Ośrodku Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia prowadzonych przez 

Gminę Miejską (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 153, poz. 2388), które weszło w życie 7  września 2010r.  

5) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały wymienionej w przypisie 4.  

6) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr V/20/07 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr LXXX/357/06 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji 

i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior” oraz Ośrodku 

Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. 

Nr 42, poz. 426), które weszło w życie 3 marca 2007r. 
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