
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/258/2017 

RADY GMINY RUDNA 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie usług opiekuńczych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1769 ze zm.), Rada Gminy Rudna uchwala 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz tryb  

ich pobierania. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie wymagającej przyznania usług opiekuńczych 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust.1 pkt 1) i pkt 2) ustawy o pomocy społecznej. 

2. Osoby, których dochód jest wyższy niż kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) 

ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach jak w poniższej tabeli: 

Lp. Dochód wg kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

wysokość odpłatności 

w % liczona 

od kosztów 

1 godziny usług 

dla: 

 

  osoby samotnej osoby samotnie 

gospodarującej 

osoby 

w rodzinie 

1 powyżej 100 % do 150 % 5 5 10 

2 powyżej 150 % do 175 % 10 10 15 

3 powyżej 175 % do 200 % 15 20 25 

4 powyżej 200 % do 250 % 20 30 40 

5 powyżej 250 % do 300 % 30 40 50 

6 powyżej 300 % do 350 % 40 50 60 

7 powyżej 350 % do 400 % 50 60 70 

8 powyżej 400 % 100 100 100 

§ 3. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 14,70 zł. 

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 25,00 zł. 
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§ 4. Kwotę miesięcznej odpłatności za wykonane usługi stanowi iloczyn liczby godzin usług świadczonych 

w danym miesiącu i odpłatności za jedną godzinę usług ustaloną w/w tabelą. 

§ 5. Odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze powinna  

być dokonywana na wskazany rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej. 

§ 6. 1. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może  

być częściowo lub całkowicie zwolniona z obowiązku ponoszenia odpłatności w przypadku: 

1) poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego, 

2) konieczności zapewnienia usług opiekuńczych więcej niż jednej osobie w tym samym gospodarstwie 

domowym, 

3) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w placówce pomocy społecznej, placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, placówce leczniczo – rehabilitacyjnej lub innej placówce opiekuńczej. 

§ 7. Z dniem wejścia w życie tej uchwały traci moc uchwała nr XVIII/175/2016 Rady Gminy Rudna z dnia 

4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu  

ich pobierania 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Stankiewicz 
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