
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/182/16 

RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) 

Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania, o treści jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/55/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania oraz uchwała Nr XXXVI/278/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat, jak również trybu ich pobierania. 

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

Województwa Lubuskiego   

  

 

Przewodniczący Rady  

Gminy Kłodawa 

 

 

Jan Czesław Kubera 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/182/16 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Świadczeniobiorca ponosi odpłatność za usługi opiekuńcze w części lub w całości, jeżeli dochód na 

osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza kwotę kryterium dochodowego, w wysokości określonej  

w poniższej tabeli: 

Procentowe kryterium 

dochodowego 

Procentowe wskaźniki odpłatności ustalone od ceny za 

1 godzinę usług opiekuńczych dla: 

osoby samotnie gospodarującej osoby samotnie gospodarującej 
osoby w gospodarstwie 

wieloosobowym 

do 250% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 250% do 300% 5% 15% 

powyżej 300% do 350% 10% 25% 

powyżej 350% 100% 100% 

§ 2. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na 

ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie od tej opłaty, a w szczególności 

jeżeli: 

1. z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/ rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby 

wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad, 

2. poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

§ 3. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 13 zł. 

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto GOPS w terminie do 15-go dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Kłodawa może odstąpić od uregulowania 

zawartego w § 1 ust. 2 i wyrazić zgodę na objęcie bezpłatną pomocą w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych osoby samotnie gospodarujące, których dochód przekracza 350% 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 
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