
UCHWAŁA NR XX/182/20 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 22 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr  XII/93/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 października 2019r. 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 2020 r., 
poz. 713 t.j) oraz art. 50 ust. 6 w związku z art.17 ust.1 pkt 11 i art 36 pkt 2 lit. „l” i „m” ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 t.j)Rada Gminy Kłodawa uchwala co 
następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodawa  Nr XII/93/19 z dnia 30 października 
2019 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, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 pkt 1 ppkt  d) otrzymuje brzmienie: 

„posiadania niepełnosprawności w stopniu znacznym osoby samotnie gospodarującej oraz w rodzinie,  
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. W § 4 dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu: 

„Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” ustala się 
w wysokości 35zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kłodawie w terminie do 15-go dnia  każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

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

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2019r.,
poz. 1507t.j) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również
osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni, nie mogący takiej pomocy zapewnić (art. 50 ust. 2 cyt. ustawy).

Art. 50 ust. 6 w/w ustawy stanowi, iż rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych i osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

Zmiana § 2 pkt 1 ppkt d) załącznika nr 1 polega na doprecyzowaniu kryteriów wg, których może
nastąpić całkowite zwolnienie z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Natomiast dodanie pkt 4 w § 4 załącznika nr 1 podyktowane jest koniecznością podwyższenia stawki
płacy za godzinę usług opiekuńczych, wykonywanych w ramach programu rządowego „Opieka
wytchnieniowa”.

Z uwagi na powyższe konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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