
UCHWAŁA NR X/80/2019
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania dla mieszkańców Gminy Kluczewsko.

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na zasadach określonych w tej 
ustawie.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 w ramach zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej 
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku zwany dalej Ośrodkiem.

§ 3. 1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się 
w zależności od posiadanego dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie,  w stosunku do aktualnie 
obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium  dochodowego na 
osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Podstawą ustalania opłaty za usługę jest koszt jednej godziny usługi, który ustala się         w przypadku :

a) usług opiekuńczych na kwotę 20 zł,

b) specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 25 zł.

3. Do wnoszenia opłaty za usługi obowiązana jest osoba lub jej przedstawiciel ustawowy,     w zależności 
od osiąganego dochodu, w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Wskaźniki odpłatności  (liczony w % od 
kosztu usługi w odniesieniu do wysokości 
dochodu)

Dochód (w stosunku do ustawowego kryterium 
dochodowego)

Osoba samotna Osoba w rodzinie
do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100 % do 150 % 5 % 10%
powyżej 150 % do 175 % 10 % 15%
powyżej 175 % do 200 % 15 % 20%
powyżej 200 % do230 % 20 % 25%
powyżej 230% do260 % 30 % 35%
powyżej 260 % do 290 % 40 % 50%
powyżej 290 % do 320 % 50 % 60%
powyżej 320 % do 350% 60% 70%
Powyżej 350 % do 380% 70% 80%
Powyżej 380% do  400 % 80% 90%
Powyżej  400 % 100% 100%

4. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny za usługi opiekuńcze                           i  
specjalistyczne usługi opiekuńcze i wskaźnika odpłatności, o którym mowa w ust. 3  oraz liczby godzin 
świadczonych usług w danym miesiącu.

5. Podstawę wnoszenia opłat za usługi stanowi miesięczne rozliczenie przepracowanych godzin na 
podstawie karty pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę lub członka jego 
rodziny.
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6. Opłatę za usługi opiekuńcze należy uiścić na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kluczewsku wskazany w decyzji administracyjnej, w miesięcznych okresach rozliczeniowych w terminie do 
10 dnia  każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość całkowitego lub częściowego 
zwolnienia z odpłatności za usługi opiekuńcze na czas określony lub nieokreślony.

2. Częściowe  zwolnienie z ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 
może przysługiwać ze względu na:

a) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce 
opiekuńczo wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno - leczniczej;

b) ponoszenie niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji, związanych 
z potrzebami mieszkaniowymi lub z procesem leczenia osoby zobowiązanej lub wspólnie gospodarującego 
członka jej rodziny;

c) zdarzenie losowe w rodzinie;

d) jeśli odpłatność za usługi spowodowałaby obniżenie dochodu poniżej kryterium dochodowego ustalonego 
zgodnie z art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                   o pomocy społecznej;

e) konieczność korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej niż 
jedną osobę w rodzinie lub z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych.

3. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze może zostać całkowicie zwolniona od opłat w przypadku występowania więcej niż jednej 
z przesłanek określonych w ust. 2.

§ 5. Zaprzestaje się od dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej.   

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/23/2004 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kluczewsko

Mateusz Strychalski
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