
 
 

UCHWAŁA NR XVII/101/20 
RADY GMINY DĘBOWA KŁODA 

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 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 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o „specjalistycznych usługach opiekuńczych”, rozumieć 
przez to należy specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dębowej Kłodzie. 

§ 2. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 18,00 zł. 

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 24,00 zł. 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane i realizowane 
nieodpłatnie lub za odpłatą. 

2. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, jeżeli ich 
dochód nie przekracza kwot określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Osoby, których dochód jest wyższy niż określony w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 
ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu osoby 
lub rodziny na zasadach określonych w poniższej tabeli. 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny 1 
godziny usług opiekuńczych lub usług specjalistycznych 

dla: 

 
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

przypadającej na osobę w rodzinie w stosunku do 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 

1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej osoby samotnie 
gospodarujące 

 
osoby w rodzinie 

Dochód w % Odpłatność w % Odpłatność w % 
do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

do 101% - 110% 5% 10% 
111% - 130% 10% 20% 
131% - 160% 15% 30% 
161% - 180% 25% 45% 
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181% - 200% 40% 60% 
201% - 250% 55% 75% 
251% - 300% 70% 85% 
powyżej 300% pełna odpłatność pełna odpłatność 

§ 4. Do ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyjmuje się 
faktycznie wykonaną ilość godzin usług opiekuńczych w danym miesiącu u świadczeniobiorcy. 

§ 5. 1. Częściowa odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się 
procentowo od kosztu 1 godziny usług. 

2. Częściową odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa 
się na podstawie kosztu 1 godziny pomnożonej przez wskaźnik procentowy wynikający z tabeli odpłatności 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług. 

§ 6. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności, jej przedstawiciela ustawowego lub na 
wniosek pracownika socjalnego istnieje możliwość częściowego lub całościowego zwolnienia z ustalonej 
odpłatności. 

2. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności może przysługiwać w przypadku: 

1) konieczności sprawowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nad więcej niż 
jedną osobą w tym samym gospodarstwie domowym, 

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej lub leczniczo-rehabilitacyjnej, ośrodku wsparcia, w domu pomocy 
społecznej; 

3) wystąpienia zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które 
spowodowały straty materialne. 

3. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności może nastąpić w przypadku: 

1) pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które pociąga za sobą wzrost kosztów jego leczenia lub 
konieczności zapewnienia stałej opieki, a ich brak może skutkować zagrożeniem jego życia; 

2) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża 
egzystencji świadczeniobiorcy, związanych z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym 
koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowania 
zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami zakupu; 

3) gdyby stosowana odpłatność stanowiła dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyła skutki 
udzielonej pomocy. 

§ 7. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w okresach 
miesięcznych, nie później niż do 20-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano 
usługę. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVII/91/2008 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 28 kwietnia 2008 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. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Chęckiewicz 
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