
UCHWAŁA NR XXIX/194/2009  

RADY GMINY KLWÓW  

z dnia 30 lipca 2009 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 8, art. 50 ust.1do 6, art.96 ust. 4 i art.

104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 115

z 2008 r., poz. 728) Rada Gminy w Klwowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznania 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 w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Klwowie.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/180/2004 Rady Gminy w Klwowie z dnia 9 września 2004 

roku w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

C ZĘ Ś Ć  I .  Z A S A D Y  P R Z Y Z N A W A N I A  U SŁ U G  

O P I E K UŃ C Z Y C H .   

§ 1. Usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie, 

a środki finansowe zabezpiecza Urząd Gminy Klwowie.  

§ 2. O przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, rozstrzyga decyzją administracyjną Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie posiadający upoważnienie Wójta do wydawania 

decyzji administracyjnych. 

1. W decyzji, o której mowa w punkcie 1 określa się rodzaj, zakres, okres i miejsce 

świadczenia przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

odpłatność.  

2. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych musi być 

poprzedzone wywiadem środowiskowym, w wyniku którego ustalona będzie sytuacja rodzinna, 

materialna, stan zdrowia oraz rodzaj i zakres potrzeb świadczeniobiorcy w zakresie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  

3. Usługi opiekuńcze są świadczone przez zatrudnionych opiekunów lub w ramach pomocy 

sąsiedzkich zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.  

4. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekunów i pomocy sąsiedzkich za 

dany miesiąc.  

§ 3. Za świadczenie usług opiekuńczych ponoszona jest opłata. Podstawą ustalenia opłaty 

usług jest koszt jednej godziny usług, która wynosi 10 zł. 

1. Wydatki za usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie 

gospodarującym podlegają zwrotowi. według poniższej tabeli: 

2. Wydatki za usługi opiekuńcze świadczone osobom wspólnie gospodarującym w rodzinie 

podlegają zwrotowi. według poniższej tabeli: 

§ 4. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej usługi świadczone są nieodpłatnie. 

1. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na 

osobę rodzinie - usługi świadczone są nieodpłatnie. Świadczeniobiorcom, których dochód 

przekracza kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przyznaje 

się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za odpłatnością według stawek 

określonych w tabeli .  

2. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji na podstawie art.9 ust.1-9 ustawy o pomocy 

społecznej /tekst jednolity Dz. U. Nr 115 z 2008 r. poz. 728 z późn. zm./.  

§ 5. W przypadkach szczególnych, między innymi gdy: 

1. świadczeniobiorca ponosi wysokie, udokumentowane koszty związane z leczeniem lub 

rehabilitacją;  

2. świadczeniobiorcy przyznano dużą ilość godzin usług z powodu przewlekłej lub obłożnej 

choroby;  

3. odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiłaby dla świadczeniobiorcy nadmierne 

obciążenie finansowe z powodu ponoszenia wysokich opłat związanych z użytkowaniem 

mieszkania;  

4. jest brak możliwości wyegzekwowania odpłatności z uwagi na zmiany chorobowe wieku 

podeszłego;  

. może zostać ustalona, na wniosek pracownika socjalnego, niższa odpłatność, jednak nie 

niższa niż o jeden przedział odpłatności.  

§ 6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Klwowie na podstawie art. 104 ust.

4 ustawy o pomocy społecznej może na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego,

w całości lub w części zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze.  

§ 7. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca, 

jego przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez świadczeniobiorcę osoba będą uiszczać 

do 20 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy 

w Klwowie lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Klwowie.  

Kryterium dochodowe określone w ustawie 

o pomocy społecznej 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

Kwota odpłatności w złotych za 

1 godzinę usługi 

do 100 do 477 0

powyżej 100 do 130 477,01 - 620,10 0,50

powyżej 130 do 150 620,11 - 715,50 1,00

powyżej 150 do 180 715,51 – 858,60 1,50

powyżej 180 do 210 858,61 – 1 001,70  2,00

powyżej 210 do 240 1 001,71 - 1144,80 3,00

powyżej 240 do 280 1144,81 – 1 335,60  4,00

powyżej 280 do 320 1 335,61 – 1526,40 6,00

powyżej 320 do 350 1526,41 – 1669,50 8,00 

powyżej 350 powyżej 1 669,51  10,00

Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy 

społecznej 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

do 100 do 351 0

powyżej 100 do 130 351,01 – 456,30 0,50

powyżej 130 do 150 456,31 – 526,50 1,00

powyżej 150 do 180 526,50 – 631,80 1,50

powyżej 180 do 210 631,81 – 737,10 2,00 

powyżej 210 do 240 737,11 – 842,40 3,00

powyżej 240 do 280 842,41 – 982,80 4,00

powyżej 280 do 320 982,81 – 1123,20 8,00

powyżej 320 do 350 1123,21 – 1228,50 9,00

powyżej 350 powyżej 1228,51 10,00

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXIX/194/2009 RADY GMINY KLWÓW Z DNIA 

30 LIPCA 2009 ROKU.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXIX/194/2009 

Rady Gminy Klwów 

z dnia 30 lipca 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXIX/194/2009  

RADY GMINY KLWÓW  

z dnia 30 lipca 2009 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 8, art. 50 ust.1do 6, art.96 ust. 4 i art.

104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 115

z 2008 r., poz. 728) Rada Gminy w Klwowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznania 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 w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Klwowie.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/180/2004 Rady Gminy w Klwowie z dnia 9 września 2004 

roku w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

C ZĘ Ś Ć  I .  Z A S A D Y  P R Z Y Z N A W A N I A  U SŁ U G  

O P I E K UŃ C Z Y C H .   

§ 1. Usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie, 

a środki finansowe zabezpiecza Urząd Gminy Klwowie.  

§ 2. O przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, rozstrzyga decyzją administracyjną Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie posiadający upoważnienie Wójta do wydawania 

decyzji administracyjnych. 

1. W decyzji, o której mowa w punkcie 1 określa się rodzaj, zakres, okres i miejsce 

świadczenia przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

odpłatność.  

2. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych musi być 

poprzedzone wywiadem środowiskowym, w wyniku którego ustalona będzie sytuacja rodzinna, 

materialna, stan zdrowia oraz rodzaj i zakres potrzeb świadczeniobiorcy w zakresie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  

3. Usługi opiekuńcze są świadczone przez zatrudnionych opiekunów lub w ramach pomocy 

sąsiedzkich zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.  

4. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekunów i pomocy sąsiedzkich za 

dany miesiąc.  

§ 3. Za świadczenie usług opiekuńczych ponoszona jest opłata. Podstawą ustalenia opłaty 

usług jest koszt jednej godziny usług, która wynosi 10 zł. 

1. Wydatki za usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie 

gospodarującym podlegają zwrotowi. według poniższej tabeli: 

2. Wydatki za usługi opiekuńcze świadczone osobom wspólnie gospodarującym w rodzinie 

podlegają zwrotowi. według poniższej tabeli: 

§ 4. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej usługi świadczone są nieodpłatnie. 

1. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na 

osobę rodzinie - usługi świadczone są nieodpłatnie. Świadczeniobiorcom, których dochód 

przekracza kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przyznaje 

się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za odpłatnością według stawek 

określonych w tabeli .  

2. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji na podstawie art.9 ust.1-9 ustawy o pomocy 

społecznej /tekst jednolity Dz. U. Nr 115 z 2008 r. poz. 728 z późn. zm./.  

§ 5. W przypadkach szczególnych, między innymi gdy: 

1. świadczeniobiorca ponosi wysokie, udokumentowane koszty związane z leczeniem lub 

rehabilitacją;  

2. świadczeniobiorcy przyznano dużą ilość godzin usług z powodu przewlekłej lub obłożnej 

choroby;  

3. odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiłaby dla świadczeniobiorcy nadmierne 

obciążenie finansowe z powodu ponoszenia wysokich opłat związanych z użytkowaniem 

mieszkania;  

4. jest brak możliwości wyegzekwowania odpłatności z uwagi na zmiany chorobowe wieku 

podeszłego;  

. może zostać ustalona, na wniosek pracownika socjalnego, niższa odpłatność, jednak nie 

niższa niż o jeden przedział odpłatności.  

§ 6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Klwowie na podstawie art. 104 ust.

4 ustawy o pomocy społecznej może na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego,

w całości lub w części zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze.  

§ 7. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca, 

jego przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez świadczeniobiorcę osoba będą uiszczać 

do 20 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy 

w Klwowie lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Klwowie.  

Kryterium dochodowe określone w ustawie 

o pomocy społecznej 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

Kwota odpłatności w złotych za 

1 godzinę usługi 

do 100 do 477 0

powyżej 100 do 130 477,01 - 620,10 0,50

powyżej 130 do 150 620,11 - 715,50 1,00

powyżej 150 do 180 715,51 – 858,60 1,50

powyżej 180 do 210 858,61 – 1 001,70  2,00

powyżej 210 do 240 1 001,71 - 1144,80 3,00

powyżej 240 do 280 1144,81 – 1 335,60  4,00

powyżej 280 do 320 1 335,61 – 1526,40 6,00

powyżej 320 do 350 1526,41 – 1669,50 8,00 

powyżej 350 powyżej 1 669,51  10,00

Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy 

społecznej 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

do 100 do 351 0

powyżej 100 do 130 351,01 – 456,30 0,50

powyżej 130 do 150 456,31 – 526,50 1,00

powyżej 150 do 180 526,50 – 631,80 1,50

powyżej 180 do 210 631,81 – 737,10 2,00 

powyżej 210 do 240 737,11 – 842,40 3,00

powyżej 240 do 280 842,41 – 982,80 4,00

powyżej 280 do 320 982,81 – 1123,20 8,00

powyżej 320 do 350 1123,21 – 1228,50 9,00

powyżej 350 powyżej 1228,51 10,00

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXIX/194/2009 RADY GMINY KLWÓW Z DNIA 

30 LIPCA 2009 ROKU.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXIX/194/2009 

Rady Gminy Klwów 

z dnia 30 lipca 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXIX/194/2009  

RADY GMINY KLWÓW  

z dnia 30 lipca 2009 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 8, art. 50 ust.1do 6, art.96 ust. 4 i art.

104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 115

z 2008 r., poz. 728) Rada Gminy w Klwowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznania 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 w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Klwowie.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/180/2004 Rady Gminy w Klwowie z dnia 9 września 2004 

roku w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

C ZĘ Ś Ć  I .  Z A S A D Y  P R Z Y Z N A W A N I A  U SŁ U G  

O P I E K UŃ C Z Y C H .   

§ 1. Usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie, 

a środki finansowe zabezpiecza Urząd Gminy Klwowie.  

§ 2. O przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, rozstrzyga decyzją administracyjną Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie posiadający upoważnienie Wójta do wydawania 

decyzji administracyjnych. 

1. W decyzji, o której mowa w punkcie 1 określa się rodzaj, zakres, okres i miejsce 

świadczenia przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

odpłatność.  

2. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych musi być 

poprzedzone wywiadem środowiskowym, w wyniku którego ustalona będzie sytuacja rodzinna, 

materialna, stan zdrowia oraz rodzaj i zakres potrzeb świadczeniobiorcy w zakresie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  

3. Usługi opiekuńcze są świadczone przez zatrudnionych opiekunów lub w ramach pomocy 

sąsiedzkich zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.  

4. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekunów i pomocy sąsiedzkich za 

dany miesiąc.  

§ 3. Za świadczenie usług opiekuńczych ponoszona jest opłata. Podstawą ustalenia opłaty 

usług jest koszt jednej godziny usług, która wynosi 10 zł. 

1. Wydatki za usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie 

gospodarującym podlegają zwrotowi. według poniższej tabeli: 

2. Wydatki za usługi opiekuńcze świadczone osobom wspólnie gospodarującym w rodzinie 

podlegają zwrotowi. według poniższej tabeli: 

§ 4. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej usługi świadczone są nieodpłatnie. 

1. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na 

osobę rodzinie - usługi świadczone są nieodpłatnie. Świadczeniobiorcom, których dochód 

przekracza kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przyznaje 

się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za odpłatnością według stawek 

określonych w tabeli .  

2. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji na podstawie art.9 ust.1-9 ustawy o pomocy 

społecznej /tekst jednolity Dz. U. Nr 115 z 2008 r. poz. 728 z późn. zm./.  

§ 5. W przypadkach szczególnych, między innymi gdy: 

1. świadczeniobiorca ponosi wysokie, udokumentowane koszty związane z leczeniem lub 

rehabilitacją;  

2. świadczeniobiorcy przyznano dużą ilość godzin usług z powodu przewlekłej lub obłożnej 

choroby;  

3. odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiłaby dla świadczeniobiorcy nadmierne 

obciążenie finansowe z powodu ponoszenia wysokich opłat związanych z użytkowaniem 

mieszkania;  

4. jest brak możliwości wyegzekwowania odpłatności z uwagi na zmiany chorobowe wieku 

podeszłego;  

. może zostać ustalona, na wniosek pracownika socjalnego, niższa odpłatność, jednak nie 

niższa niż o jeden przedział odpłatności.  

§ 6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Klwowie na podstawie art. 104 ust.

4 ustawy o pomocy społecznej może na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego,

w całości lub w części zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze.  

§ 7. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca, 

jego przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez świadczeniobiorcę osoba będą uiszczać 

do 20 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy 

w Klwowie lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Klwowie.  

Kryterium dochodowe określone w ustawie 

o pomocy społecznej 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

Kwota odpłatności w złotych za 

1 godzinę usługi 

do 100 do 477 0

powyżej 100 do 130 477,01 - 620,10 0,50

powyżej 130 do 150 620,11 - 715,50 1,00

powyżej 150 do 180 715,51 – 858,60 1,50

powyżej 180 do 210 858,61 – 1 001,70  2,00

powyżej 210 do 240 1 001,71 - 1144,80 3,00

powyżej 240 do 280 1144,81 – 1 335,60  4,00

powyżej 280 do 320 1 335,61 – 1526,40 6,00

powyżej 320 do 350 1526,41 – 1669,50 8,00 

powyżej 350 powyżej 1 669,51  10,00

Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy 

społecznej 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

do 100 do 351 0

powyżej 100 do 130 351,01 – 456,30 0,50

powyżej 130 do 150 456,31 – 526,50 1,00

powyżej 150 do 180 526,50 – 631,80 1,50

powyżej 180 do 210 631,81 – 737,10 2,00 

powyżej 210 do 240 737,11 – 842,40 3,00

powyżej 240 do 280 842,41 – 982,80 4,00

powyżej 280 do 320 982,81 – 1123,20 8,00

powyżej 320 do 350 1123,21 – 1228,50 9,00

powyżej 350 powyżej 1228,51 10,00
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UCHWAŁA NR XXIX/194/2009  

RADY GMINY KLWÓW  

z dnia 30 lipca 2009 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 8, art. 50 ust.1do 6, art.96 ust. 4 i art.

104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 115

z 2008 r., poz. 728) Rada Gminy w Klwowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznania 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 w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Klwowie.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/180/2004 Rady Gminy w Klwowie z dnia 9 września 2004 

roku w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

C ZĘ Ś Ć  I .  Z A S A D Y  P R Z Y Z N A W A N I A  U SŁ U G  

O P I E K UŃ C Z Y C H .   

§ 1. Usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie, 

a środki finansowe zabezpiecza Urząd Gminy Klwowie.  

§ 2. O przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, rozstrzyga decyzją administracyjną Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie posiadający upoważnienie Wójta do wydawania 

decyzji administracyjnych. 

1. W decyzji, o której mowa w punkcie 1 określa się rodzaj, zakres, okres i miejsce 

świadczenia przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

odpłatność.  

2. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych musi być 

poprzedzone wywiadem środowiskowym, w wyniku którego ustalona będzie sytuacja rodzinna, 

materialna, stan zdrowia oraz rodzaj i zakres potrzeb świadczeniobiorcy w zakresie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  

3. Usługi opiekuńcze są świadczone przez zatrudnionych opiekunów lub w ramach pomocy 

sąsiedzkich zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.  

4. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekunów i pomocy sąsiedzkich za 

dany miesiąc.  

§ 3. Za świadczenie usług opiekuńczych ponoszona jest opłata. Podstawą ustalenia opłaty 

usług jest koszt jednej godziny usług, która wynosi 10 zł. 

1. Wydatki za usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie 

gospodarującym podlegają zwrotowi. według poniższej tabeli: 

2. Wydatki za usługi opiekuńcze świadczone osobom wspólnie gospodarującym w rodzinie 

podlegają zwrotowi. według poniższej tabeli: 

§ 4. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej usługi świadczone są nieodpłatnie. 

1. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na 

osobę rodzinie - usługi świadczone są nieodpłatnie. Świadczeniobiorcom, których dochód 

przekracza kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przyznaje 

się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za odpłatnością według stawek 

określonych w tabeli .  

2. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji na podstawie art.9 ust.1-9 ustawy o pomocy 

społecznej /tekst jednolity Dz. U. Nr 115 z 2008 r. poz. 728 z późn. zm./.  

§ 5. W przypadkach szczególnych, między innymi gdy: 

1. świadczeniobiorca ponosi wysokie, udokumentowane koszty związane z leczeniem lub 

rehabilitacją;  

2. świadczeniobiorcy przyznano dużą ilość godzin usług z powodu przewlekłej lub obłożnej 

choroby;  

3. odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiłaby dla świadczeniobiorcy nadmierne 

obciążenie finansowe z powodu ponoszenia wysokich opłat związanych z użytkowaniem 

mieszkania;  

4. jest brak możliwości wyegzekwowania odpłatności z uwagi na zmiany chorobowe wieku 

podeszłego;  

. może zostać ustalona, na wniosek pracownika socjalnego, niższa odpłatność, jednak nie 

niższa niż o jeden przedział odpłatności.  

§ 6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Klwowie na podstawie art. 104 ust.

4 ustawy o pomocy społecznej może na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego,

w całości lub w części zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze.  

§ 7. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca, 

jego przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez świadczeniobiorcę osoba będą uiszczać 

do 20 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy 

w Klwowie lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Klwowie.  

Kryterium dochodowe określone w ustawie 

o pomocy społecznej 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

Kwota odpłatności w złotych za 

1 godzinę usługi 

do 100 do 477 0

powyżej 100 do 130 477,01 - 620,10 0,50

powyżej 130 do 150 620,11 - 715,50 1,00

powyżej 150 do 180 715,51 – 858,60 1,50

powyżej 180 do 210 858,61 – 1 001,70  2,00

powyżej 210 do 240 1 001,71 - 1144,80 3,00

powyżej 240 do 280 1144,81 – 1 335,60  4,00

powyżej 280 do 320 1 335,61 – 1526,40 6,00

powyżej 320 do 350 1526,41 – 1669,50 8,00 

powyżej 350 powyżej 1 669,51  10,00

Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy 

społecznej 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

do 100 do 351 0

powyżej 100 do 130 351,01 – 456,30 0,50

powyżej 130 do 150 456,31 – 526,50 1,00

powyżej 150 do 180 526,50 – 631,80 1,50

powyżej 180 do 210 631,81 – 737,10 2,00 

powyżej 210 do 240 737,11 – 842,40 3,00

powyżej 240 do 280 842,41 – 982,80 4,00

powyżej 280 do 320 982,81 – 1123,20 8,00

powyżej 320 do 350 1123,21 – 1228,50 9,00

powyżej 350 powyżej 1228,51 10,00
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30 LIPCA 2009 ROKU.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXIX/194/2009 

Rady Gminy Klwów 
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UCHWAŁA NR XXIX/194/2009  

RADY GMINY KLWÓW  

z dnia 30 lipca 2009 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 8, art. 50 ust.1do 6, art.96 ust. 4 i art.

104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 115

z 2008 r., poz. 728) Rada Gminy w Klwowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznania 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 w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Klwowie.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/180/2004 Rady Gminy w Klwowie z dnia 9 września 2004 

roku w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

C ZĘ Ś Ć  I .  Z A S A D Y  P R Z Y Z N A W A N I A  U SŁ U G  

O P I E K UŃ C Z Y C H .   

§ 1. Usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie, 

a środki finansowe zabezpiecza Urząd Gminy Klwowie.  

§ 2. O przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, rozstrzyga decyzją administracyjną Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie posiadający upoważnienie Wójta do wydawania 

decyzji administracyjnych. 

1. W decyzji, o której mowa w punkcie 1 określa się rodzaj, zakres, okres i miejsce 

świadczenia przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

odpłatność.  

2. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych musi być 

poprzedzone wywiadem środowiskowym, w wyniku którego ustalona będzie sytuacja rodzinna, 

materialna, stan zdrowia oraz rodzaj i zakres potrzeb świadczeniobiorcy w zakresie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  

3. Usługi opiekuńcze są świadczone przez zatrudnionych opiekunów lub w ramach pomocy 

sąsiedzkich zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.  

4. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekunów i pomocy sąsiedzkich za 

dany miesiąc.  

§ 3. Za świadczenie usług opiekuńczych ponoszona jest opłata. Podstawą ustalenia opłaty 

usług jest koszt jednej godziny usług, która wynosi 10 zł. 

1. Wydatki za usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie 

gospodarującym podlegają zwrotowi. według poniższej tabeli: 

2. Wydatki za usługi opiekuńcze świadczone osobom wspólnie gospodarującym w rodzinie 

podlegają zwrotowi. według poniższej tabeli: 

§ 4. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej usługi świadczone są nieodpłatnie. 

1. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na 

osobę rodzinie - usługi świadczone są nieodpłatnie. Świadczeniobiorcom, których dochód 

przekracza kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przyznaje 

się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za odpłatnością według stawek 

określonych w tabeli .  

2. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji na podstawie art.9 ust.1-9 ustawy o pomocy 

społecznej /tekst jednolity Dz. U. Nr 115 z 2008 r. poz. 728 z późn. zm./.  

§ 5. W przypadkach szczególnych, między innymi gdy: 

1. świadczeniobiorca ponosi wysokie, udokumentowane koszty związane z leczeniem lub 

rehabilitacją;  

2. świadczeniobiorcy przyznano dużą ilość godzin usług z powodu przewlekłej lub obłożnej 

choroby;  

3. odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiłaby dla świadczeniobiorcy nadmierne 

obciążenie finansowe z powodu ponoszenia wysokich opłat związanych z użytkowaniem 

mieszkania;  

4. jest brak możliwości wyegzekwowania odpłatności z uwagi na zmiany chorobowe wieku 

podeszłego;  

. może zostać ustalona, na wniosek pracownika socjalnego, niższa odpłatność, jednak nie 

niższa niż o jeden przedział odpłatności.  

§ 6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Klwowie na podstawie art. 104 ust.

4 ustawy o pomocy społecznej może na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego,

w całości lub w części zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze.  

§ 7. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca, 

jego przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez świadczeniobiorcę osoba będą uiszczać 

do 20 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy 

w Klwowie lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Klwowie.  

Kryterium dochodowe określone w ustawie 

o pomocy społecznej 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

Kwota odpłatności w złotych za 

1 godzinę usługi 

do 100 do 477 0

powyżej 100 do 130 477,01 - 620,10 0,50

powyżej 130 do 150 620,11 - 715,50 1,00

powyżej 150 do 180 715,51 – 858,60 1,50

powyżej 180 do 210 858,61 – 1 001,70  2,00

powyżej 210 do 240 1 001,71 - 1144,80 3,00

powyżej 240 do 280 1144,81 – 1 335,60  4,00

powyżej 280 do 320 1 335,61 – 1526,40 6,00

powyżej 320 do 350 1526,41 – 1669,50 8,00 

powyżej 350 powyżej 1 669,51  10,00

Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy 

społecznej 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

Kwota dochodu netto 

w złotych 

do 100 do 351 0

powyżej 100 do 130 351,01 – 456,30 0,50

powyżej 130 do 150 456,31 – 526,50 1,00

powyżej 150 do 180 526,50 – 631,80 1,50

powyżej 180 do 210 631,81 – 737,10 2,00 

powyżej 210 do 240 737,11 – 842,40 3,00

powyżej 240 do 280 842,41 – 982,80 4,00

powyżej 280 do 320 982,81 – 1123,20 8,00

powyżej 320 do 350 1123,21 – 1228,50 9,00

powyżej 350 powyżej 1228,51 10,00

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXIX/194/2009 RADY GMINY KLWÓW Z DNIA 

30 LIPCA 2009 ROKU.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXIX/194/2009 

Rady Gminy Klwów 

z dnia 30 lipca 2009 r.
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