
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/353/18 

RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 17 października 2018 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 2018 r., 

poz. 994 t.j.), oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1508 t.j.), 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 XXXII/251/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 października 2017r. 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. 

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

Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.  

 

Przewodniczący Rady  

Gminy Kłodawa 

 

 

Jan Czesław Kubera 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 29 listopada 2018 r.

Poz. 2731



Załącznik 

do uchwały Nr XLVIII/353/18 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 17 października 2018 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. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się po 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 t.j.) zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej. 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po zbadaniu sytuacji materialnej, rodzinnej, 

zawodową oraz zdrowotnej świadczeniobiorcy, po przedstawieniu zaświadczenia lekarza specjalisty 

określającego konieczność świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rodzaj schorzeń. 

§ 2. 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% 

§ 3. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności na swój wniosek lub wniosek pracownika socjalnego 

mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione z ustalonej odpłatności. 

1. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku: 

a) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług – po przedstawieniu dowodu wpłaty za usługę; 

b) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 

w placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej – po przedstawieniu dowodu 

wpłaty; 

c) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna osoba jest 

obłożnie chora. 

d) posiadania niepełnosprawności w stopniu znacznym osoby samotnie gospodarującej wymagającej zgodnie 

z orzeczeniem o niepełnosprawności  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 

w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wymagającej wsparcia potwierdzonego 

w orzeczeniu o niepełnosprawności w zakresie korzystania z systemu środowiskowego wsparcia 

w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje 

pozarządowe oraz inne placówki. 

2. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku: 

a) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych w wysokim wymiarze godzinowym, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża 

egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie; 
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b) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża 

egzystencji świadczeniobiorcy samotnie lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z: potrzebami 

mieszkaniowymi; przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, 

artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami 

zakupu. 

§ 4. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 14,70 zł. Odpłatność za usługi 

opiekuńcze wnoszona jest na konto GOPS w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych  usług opiekuńczych ustala się w wysokości 25 zł. Odpłatność za 

usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto GOPS w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 3 – Poz. 2731


		2018-11-29T13:29:19+0000
	Polska
	Anna Zacharia; LUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




