
UCHWAŁA NR XXIII/204/20 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 28 października 2020 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 2020r., 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. 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. Traci moc uchwała nr XII/93/19 Rady Gminy Kłodawa 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, zmieniona Uchwałą nr XX/182/20 Rady Gminy Kłodawa  z dnia 
22 lipca 2020 w sprawie zmiany Uchwały  nr XII/93/19  Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 października 2019  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. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/204/20 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 28 października 2020 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 społeczne j( Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 t.j.),  

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 
dochodowe 

Procentowe wskaźniki odpłatności ustalone od ceny za  
1 godzinę usług opiekuńczych dla: 

 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 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 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. 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; 

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. 
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§ 3. 1.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać przyznane w ramach Programu 
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” dla : 

᠆ osób niepełnosprawnych, przy spełnieniu wszystkich kryteriów wymienionych w pkt 1 – 3: 

1) wiek do 75 roku życia; 

2) posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym; 

3) posiadanie dochodu nieprzekraczającego 350% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 
z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 t.j.), . 

᠆ dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności 
stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego 
leczenia ,rehabilitacji i edukacji, przy spełnieniu kryterium wymienionego w pkt 3 

2. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych”, nie ponoszą za nie odpłatności. 

§ 4. 1.  Usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” mogą zostać przyznane osobom 
posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym oraz niekorzystającym 
z innych form usług w  ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej. 

2. Usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” mogą zostać przyznane bezpłatnie 
maksymalnie w liczbie do 240 godzin rocznie. 

3. W przypadku wykorzystania limitu godzin, o których mowa w pkt 2 oraz posiadania dochodu 
nieprzekraczającego 350% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004r 
o pomocy społecznej( Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 t.j.), możliwe jest przyznanie kolejnych 240 godzin usług 
opiekuńczych z odpłatnością 50%. 

4. 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. 

§ 5. 1.  Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 18,30 zł.  

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. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 35 zł. 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.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1507 ) 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).

Na podstawie zaś art. 50 ust. 6 w/w ustawy 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.

Koszt świadczonej usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej za godzinę w niniejszej
uchwale został określony w odniesieniu do przyjętych uregulowań w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2021r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1596) oraz możliwości finansowych Gminy
Kłodawa.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w tym zakresie jest uzasadnione.
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