
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 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity z późn. zm., oraz  art. 50 ust. 6 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, tekst 
jednolity z późn. zm.)  
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  XVIII/113/07  Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2007r.  
w sprawie zasad przyznawania odpłatności i zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Andrzej Legan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Załącznik do Uchwały Nr 1 
 Rady Gminy Kłodawa 
 do uchwały Nr IX/55/11 
 z dnia 08 czerwca 2011roku 

 
 
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. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki w 
miejscu zamieszkania osoby korzystającej. 
 
 
§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie świadczy usługi opiekuńcze na terenie Gminy 
Kłodawa, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej w zakresie: 
1. zaspokajania codziennych potrzeb życiowych osób tego wymagających, tzn. 

- zakup i dostarczanie artykułów spożywczych, 

- przyrządzanie posiłków, 

- wykonywanie czynności związanych z utrzymywaniem higieny  pomieszczeń 
użytkowych, 

-  i inne wynikające z rozeznanych potrzeb; 
2. usług pielęgnacyjnych, które obejmują: 

- wykonywanie czynności związanych z utrzymywaniem higieny zaleconej przez 
lekarza, 

- pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych ( utrzymanie stałego kontaktu z 
lekarzem i zamawianie wizyt, itp.), 

-  i inne wynikające z rozeznanych potrzeb; 
3. zapewnienie kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z otoczeniem i różnymi 
instytucjami, w tym z ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy Kłodawa, itp. 
 
 
§ 3. 1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala 
w drodze  decyzji administracyjnej ich zakres, okres, miejsce świadczenia oraz wysokość 
odpłatności. 
2.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby 
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby 
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz urzędu w oparciu o wywiad 
środowiskowy przeprowadzony prze pracownika socjalnego. 
 
 
§ 4.1. Usługi opiekuńcze dostosowane są do potrzeb osoby wynikających z wieku, 

niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn. 
2. Uprawnione do korzystania z tych usług są osoby samotne i samotnie gospodarujące, które 
nie są w stanie samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, ale nie wymagają 
usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. 
3. Usługi mogą być również świadczone u osób, które wymagają pomocy innych osób i 
wykażą, że rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić. 



4.Głównym celem pomocy w formie usług opiekuńczych jest w szczególności utrzymanie jak 
najdłużej osoby w jej środowisku naturalnym i przeciwdziałanie instytucjonalizacji.  
 
§ 5. 1.Usługi  opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wymienione w § 2  

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 wska źniki 
odpłatno ści ustalone od ceny              

za 1 godzin ę usług 
opieku ńczych dla: 

 

osoby samotnie 
gospodaruj ącej 

osoby samotnie 
gospodaruj ącej  

osoby w gospodarstwie 
wieloosobowym  

   do 250 % nieodpłatnie nieodpłatnie 
   powyżej 250% do 300 % 5% 15% 
   powyżej 300 % do 350 % 10% 25% 
   powyżej 350 % 100% 100% 

 
§ 6. 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. 
 
 
§ 7.1. Koszt  jednej godziny usług opiekuńczych  ustala się w wysokości  10 zł.  

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


