
UCHWAŁA NR XX/64/2012
RADY GMINY RUDNIK

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również tryb 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.) i art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 
z 2009 r.Nr 175, poz. 1362 z poźn. zm.) - uchwala się , co następuje: 

§ 1. Określa 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 tryb ich pobierania 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/ 80/2000 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Adam Kucharski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 lipca 2012 r.

Poz. 2303



Załącznik do Uchwały Nr XX/64/2012 

Rady Gminy Rudnik 

z dnia 24.05.2012 roku 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb 

ich pobierania. 

1) Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których miesięczny dochód na osobę nie 
przekracza kryterium dochodowego określonego w § 1 ust.1 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127 poz.1055). 

2) Porę dnia oraz ilość godzin opieki ustala pracownik socjalny podczas przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego wspólnie z osobą zainteresowaną. 

3) Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w ust.1 ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości ustalonej w tabeli Nr 1 i Nr 2. 

Tabela Nr 1. 

 
Dochód na osobę samotnie gospodarującą zgodnie z kryterium dochodowym określonym w art.8 ust.1 
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz. U.z 2009 r. Nr 175 
poz.1362 ze zm.) 

Odpłatność 
w % 

Odpłatność 
w zł. za 
godz.10.00 

Do 100 % 477,00zł. nieodpłatnie nieodpłatnie 
Powyżej 100% - 150 % 12 % 1,20 zł. 
Powyżej 150% - 180 % 24 % 2,40 zł. 
Powyżej 180% - 200 % 36 % 3,60 zł. 
Powyżej 200% - 210 % 48 % 4,80 zł. 
Powyżej 210% - 230 % 60 % 6,00 zł. 
Powyżej 230% - 280 % 70 % 7,00 zł. 
Powyżej 280% - 340 % 80 % 8,00 zł. 
Powyżej 340% - 410 % 90 % 9,00 zł. 
Powyżej 410% 100 % 10,00 zł. 

Tabela Nr 2. 

 
Dochód na osobę w rodzinie zgodnie z kryterium dochodowym określonym w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze 
zm.) 

Odpłatność 
w % 

Odpłatność 
w zł. za 
godz.10.00 

Do 100 % 351,00 zł. nieodpłatnie nieodpłatnie 
Powyżej 100 %- 130 % 12 % 1,20 zł. 
Powyżej 130 %- 180 % 24 % 2,40 zł. 
Powyżej 180 %- 230 % 36 % 3,60 zł. 
Powyżej 230 %- 280 % 48 % 4,80 zł. 
Powyżej 280 %- 330 % 60 % 6,00 zł. 
Powyżej 330 %- 380 % 70 % 7,00 zł. 
Powyżej 380 %- 430 % 80 % 8,00 zł. 
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Powyżej 430 %- 480 % 90 % 9,00 zł. 
Powyżej 480 % 100 % 10,00 zł. 

4) Ustala się koszt 1 godz. usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 10,00 zł. 

5) Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do 28 
dnia każdego miesiąca po wykonaniu usług. 

6) Na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, osoby korzystające z usług mogą być 
częściowo lub całkowicie zwolnione z odpłatności na czas określony przez Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rudniku w przypadku: 

a) korzystania co najmniej dwóch osób w rodzinie z usług opiekuńczych, 

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

c) zdarzenia losowego, 

d) znacznych wydatków na leki i leczenie potwierdzonych fakturami lub dowodami wpłat. 

7) Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn za jedną godzinę usługi, 
wskaźnika odpłatności określonego w procentach o którym mowa w ust. 3 oraz liczby godzin 
świadczonych usług w ciągu miesiąca. 
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