
UCHWAŁA NR XX/169/2013
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

tryb ich pobierania 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U. z 2009 roku Nr 175, 
poz. 1362 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki uchala: 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje decyzją kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rudnikach na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, w oparciu o przeprowadzony 
wywiad środowiskowy. 

§ 2. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad ustala: 

1) czy świadczeniobiorca wymaga udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych, 

2) czy są inne osoby, które mogą zapewnić opiekę, a także ustala dochody świadczeniobiorcy, w tym dochody 
rodziny. 

§ 3. 1. Wysokość miesięcznych opłat ustala kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu 
o kontrolki czsu pracy opiekunki. 

2. Należność za świadczone usługi wpłacana jest na konto Gminy Rudniki do 5-go dnia każdego miesiąca. 

§ 4. 1. Ustala się cenę za jedną godzinę usług opiekuńczych w kwocie 16,00 zł brutto /słownie: szesnaście 
złotych/. 

2. Odpłatność za świadczone usługi będzie rozliczana zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik do uchwały. 

§ 5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może częściowo lub całkowicie zwolnić 
świadczeniobiorcę od obowiązku uiszczenia opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego albo pogorszenia się stanu zdrowia świadczeniobiorcy. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Edward Gładysz

Id: TNVUE-AUJVH-UWKOS-DVDUM-DBJHK. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————



Załącznik do Uchwały Nr XX/169/2013

Rady Gminy Rudniki

z dnia 8 stycznia 2013 r.

Tabela stawek odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 
Dochód /w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej/ na osobę samotnie 
gospodarujacą 

Wysokość odpłatności, liczona od 1 godziny usługi 
w % 

do 100% i 100% włącznie 
powyżej 100% do 150% włącznie 
powyżej 150% do 200% włącznie 
powyżej 200% do 300% włącznie 
powyżej 300% do 400% włącznie 
powyżej 400% 

0% 
10% 
15% 
20% 
40% 
100% 

Dochód /w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej/ na osobę w rodzinie Wysokość odpłatności, liczona od 1 godziny usługi 
w % 

do 100% i 100% włacznie 
powyżej 100% do 200% włącznie 
powyżej 200% do 400% włącznie 
powyżej 400% 

0% 
30% 
60% 
100% 
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