
 

 

UCHWAŁA NR XIII/98/2020 

RADY GMINY RUJA 

z dnia 30 grudnia 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 w sprawie określenia 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  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1876) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała określa 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 ponoszenia odpłatności i tryb pobierania opłat na terenie Gminy Ruja. 

§ 2. 1. Cena jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 28,00 zł.  

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 35,00 zł. 

3. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa się zgodnie  

z poniższą tabelą: 

Dochód osoby lub rodziny w stosunku 

do kryterium dochodowego z art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

wyrażony w % 

Wysokość odpłatności określana 

od ceny 1 godziny usługi dla osób 

samotnie gospodarujących 

Wysokość odpłatności określona 

od ceny 

1 godziny usługi dla osób 

w rodzinie 

do 100% kryterium Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% 10% 20% 

powyżej 150% do 200% 20% 35% 

powyżej 200% do 250% 30% 45% 

powyżej 250% do 300% 45% 55% 

powyżej 300% do 350% 55% 75% 

powyżej 350% 100% 100% 

§ 3. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kosztu 1 godziny 

usług, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 i wskaźnika odpłatności określonego w %, o którym mowa w § 2 ust. 3 

oraz liczb godzin świadczonych usług w miesiącu. 

§ 4. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek 

bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui. 
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§ 5. 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie  

z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, opiekuna prawnego tej osoby lub na wniosek 

pracownika socjalnego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku odpłatnego świadczenia usług 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych, może dokonać częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, 

w szczególności z powodu:  

1) konieczności sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 

w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej; 

2) konieczności ponoszenia wysokich opłat związanych: 

a) z potrzebami mieszkaniowymi, 

b) z procesem leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, 

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

wychowawczej lub rehabilitacyjnej, rodzinie zastępczej po przedstawieniu potwierdzeń dokonanych 

odpłatności; 

4) innego zdarzenia losowego powodującego niemożność lub znaczne utrudnienie ponoszenia odpłatności  

za usługi; 

5) innej uzasadnionej przyczyny i trudnej sytuacji życiowej potwierdzonej dokumentami i wywiadem 

środowiskowym. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruja. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy w Rui z dnia 4 października 2016 roku w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz w szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak oraz trybu  

ich pobierania (Dz.Urz.Woj. Doln. poz. 6031). 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Henryk Kordek 
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