
UCHWAŁA NR XXXII/286/2021 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/204/20 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 października 2020r. 
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 (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz.1372) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz.1876) Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIII/204/20 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 października 2020 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 poz.2536) 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: 

§ 5. 1. otrzymuje brzmienie: „Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 19,70 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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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 za godzinę w niniejszej uchwale został określony w odniesieniu do 
przyjętych uregulowań w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2021r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r. (Dz.U. 
z 2021r. poz. 1690) oraz możliwości finansowych Gminy Kłodawa. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały w tym zakresie jest uzasadnione. 
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