
UCHWAŁA NR 17/IV/19
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie szczegółowych waunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak 

również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.), Rada Gminy Nowa Ruda  uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki przyznawania oraz 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 z  opłat, jak 
również trybu ich pobierania.

§ 2. W Gminie Nowa Ruda przyznawanie i organizacja świadczeń w zakresie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, należy do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

§ 3. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych jest równy minimalnej stawce godzinowej, obowiązującej 
zgodnie z art. 2 ust. 3a, ust. 3b i ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych  jest równy 140% minimalnej stawki 
godzinowej, obowiązującej zgodnie z art. 2 ust. 3a, ust. 3b i ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).

§ 4. 1. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub 
rodziny ubiegającej się o świadczenie.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określona jest w tabeli, stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 
których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej, oraz osobom, które ukończyły 90  rok życia.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba zobowiązana może być częściowo lub całkowicie 
zwolniona z  obowiązku ponoszenia odpłatności na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku 
kalendarzowym, w  razie wystąpienia co najmniej jednej z  poniżej wymienionych przyczyn:  
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1) konieczności korzystania jednocześnie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia 
i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-
leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej,

3) konieczności korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych 
usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

4) zdarzenia losowego.

§ 7. Należność z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze osoba 
zobowiązana wnosi w terminie i w wysokości określonej decyzją administracyjną w sprawie przyznania usług 
opiekuńczych, na rachunek bankowy Gminy Nowa Ruda - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej 
Rudzie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 9. Traci moc uchwała nr 269/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017 r.  w sprawie 
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 z opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady:
B. Sołek - Muzyka
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Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód na osobę w
stosunku do dochodu

określonego w art.8 ust.1
ustawy społecznej

wyrażona w %

Wysokość odpłatności za 1
godzinę usług dla osoby

samotnie gospodarującej w %

Wysokość odpłatności za 1
godzinę usług dla osoby w

rodzinie w %

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 130% 10,00% 15,00%
powyżej 130% do 150% 15,00% 20,00%
powyżej 150% do 180% 20,00% 25,00%
powyżej 180% do 200% 30,00% 40,00%
powyżej 200% do 250% 50,00% 60,00%
powyżej 250% do 300% 80,00% 90,00%
powyżej 300% 100,00% 100,00%

 
  

Załącznik do uchwały Nr 17/IV/19

Rady Gminy Nowa Ruda

z dnia 30 stycznia 2019 r.
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