
UCHWAŁA NR xV/55/2015
RADY GMINY BRALIN

z dnia 15 pażdziernlka2015 r.

w sprawie: okreŚlenia szczegółowych warunków przyznawania i odplatności za usługi opiekuńcze
ispecjalistyczne usługi opiekuńcze zwylączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, a także
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie ań. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tekstjednolityDz.
U.2015r.,poz. 1515) oraz art.I7 ust, 1pkt 11, art.50ust. 1- 3i 6, art.96poz.4ustawy zdnta lżmarca
2004r. opomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.z2015r, poz. 163zpóżn. zrn.) Rada Gminy Bralin
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguĘe szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakręsu zadań własnych gminy o clrarakterze obowiązkowym,
świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, a także szczegółowe warunki częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 2. l. Pomoc w formie usług opiekuirczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobie
samotnej, która zpowodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona.

2" Usługi opiekuńcze lrrb specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznal:rę równięż osobie, która
wymaga pomocy innych osób, arodztna, atakżę wspólnie rriezarnieszkujący mńżonek, wstępni, zstępni
nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§3. l.Usługi opiekuńcze świadczone przęz Gmirrny Ośrodek Pomocy Społecznej wBralinie obejmrrją
zaspokojenie codziennyclr potrzeb zyciowych w szczególności :

l) czynności gospodarcze w tym: zakup artykułów spozywczych, przygotowanie posiłkrr (śniadanie, obiad,
kolacja) lub dostarczenie, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, sanitamego
ipomieszczenia, wktórym podopieczny przebywa, atakżę pranie odzieży, palenie wpiecu, przynoszenie
opału;

2) czynności pielęgnacyjne zlecone przez lekarza w tym: katmienie, mycie, ubieranie, zmiana bielizny
osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie
odlezynom i odparzeniom;

3) pomoc w zakresie rozwiązywania problernów zdrowotnyclr i umozliwienie lub pośredniczenię w kontakcie
ze służbą zdrowia;

4) zaŁatwienie spraw urzędowych, w tym opłacenie rachunków, wypełnienie druków, pisanie podań;

5) zapewnienie, w miarę mozliwości kontaktu z otoczeniem przy rcal'izacji zadań w pkt. 3 i 4;

6) zakup podstawowych arĘkułów spozywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego, pomoc przy
sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarór,v, towaTzyszęnie podczas robienia zakupów;

7) organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem;

8) inne czynności nie wymienione w pkt. 1 7, a związane ze sprawowaniem opieki.

2. Zakes specjalisĘcznych usług opiekuńczych świadczonych przez Grninny Ośrodek Pomocy Społecznej
wBralinie obejmuje usługi dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających zrodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, wykonywaneprzez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§ 4.,l. Pomoc wformie usług opiekunczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana jest

w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj i zakres usfug, ze wskazanięm miejsca ich świadczenia
oraz wysokośc i odpłatno ści za j edna go dzinę usługi.

Z.Przyznawanie pomocy określonej w § 2rrst. 1i 2winno być poprzedzone wlłviadem środowiskowym
orazzebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznanta takiej pomocy.
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§ 5. 1. Usługi opiekuńcze lub usługi specjalistyczne mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub
częściowo odpłatnie.

2. Usługi opiekuńcze lub usługi specjalistyczne przysługują nieodpłatnie tym osobom, których dochód
osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego
w art. B ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. l. Osoby nie spełniające warunków, o któryclr lnowa w § 5, ponoszą odpłatnośó za każdą godzinę
Świadczonych im usfug opiekuńczych lub rrsług specjalistycznych, stosownie do wskaźników odpłatności
określonych w poniższej tabeli:

2.Koszt jednej roboczogodziny usługi opiekrrńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się
w wysokości 10,00 zł.

§ 7. l" W szczego|nie uzasadnionych przypadkach, osoba zaintęręsowana możę być najej wniosek lub
wniosek Przedstawiciela prawnego, członka rodziny lub pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie
zrł'olniona na czas okreŚlony z ponoszenia odpłatności za wykonanie usługi opiekuńczej i specjalistycznej
usługi opiekuńczej ze wzg7ęduna:

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług;

2) koniecznoŚĆ ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny wjednostce organizacyjnej pomocy społecznej
i placówce leczniczo - rehabilitacyjnej;

3) konieczność sprawowania opieki nad więcej niz jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy w fonnie
usług op i eku ńczy ch lub specj ali s Ę czny ch usług opiekrr ńczy ch

4) Poniesione straty materialne w wyniku klęski żywiołqwej lub innych zdarzeń losowych;

5) poniesione przęz usługobiorcę udokumentowane wydatki związane z chorobą rodziny lub śmiercią
w rodzinie;

6) wystąpienie innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

2. Osoby, którym świadczenia opiekuńcze przyznaflo pod warunkiem ponoszenia części lub całości
kosztów, zobowiązate są wpłacić obciążającą ich kwotę w tetminie do 5 - go dnia miesiąca następującego po
wykonaniu usługi bezpośrednio na rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie.

3. Okres, za jaki odpłatność może być obnizona lub usługobiorca moze być zwolniony z ponoszenia
odPłatnoŚci za Świadczone usfugi określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinię biorąc
pod uwagę udokumentowaną sytuację usługobiorcy i wniosek pracownika socjalnego.

4. Okres, o którym mowa nie może byó jednoruzowo dłuzszy niż 12 miesięcy.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXV/rcsl}4 Rady Gminy Bralin z dnia 06.12.2004 r. w sprawie: określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za rrsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
oPiekuńcze, zwyłączeniem specjalistycznych usfug opiekuńczychzzaburzeniami psychicznymi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Grniny Bralin i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Spolecznej w Bralinie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzięnniku Urzędowym
Woj ewództwa Wielkopolskiego.

PRZE\\ ,.) NIC CY
Raclr iny n

o/o udzial osoby samotnej
w stosunku do kryterium
dochodoweso art. 8 ust.1

7o odnłatność za usłusi
dla osoby samotnej dla osoby w rodzinie

l00 % 0% 0%
I0I%-l20% I0% 15%
l21 %-160% 20% 25%
l61 % - 180% 30% 35%
18l%-200% 40% 45%

powvzei 200 % 50% 55%
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej do zadań wysłanych
grniny o charaktęrze obowiązkowym należy: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczyclr, w miejscu zamięszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzęniami psychicznymi,

W myśl art. 50 ust. 6 Rady Gminy, określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniern specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak równiez Ębu ich pobierania.

Przedstawiona uchwała zawięra w sobie wszystkie warunki zawattę w art. 50 ust 6 ustawy o pomocy
społecznej co umozliwi osobom potrzebującym uzyskanie w/w formy pomocy.
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