
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/254/2021 

RADY GMINY BRALIN 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie a także szczegółowych warunków 

częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1876 ze zm.) Rada Gminy Bralin uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, 

świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, a także szczegółowe warunki częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie, rozumieć przez to należy ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1876 ze zm.), 

2) specjalistycznych usługach opiekuńczych, rozumieć przez to należy specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

3) świadczeniobiorcy, rozumieć przez to należy osobę samotną, która z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona lub osobę, która wymaga pomocy innych 

osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 

zapewnić. 

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania 

świadczeniobiorcy. 

§ 4. 1. Przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych uwzględnia się 

przewidziane w budżecie na dany rok środki finansowe na realizację zadania. 

2. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony 

jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej, ustalonej przez pracownika socjalnego 

w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek 

świadczeniobiorcy, jego przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą świadczeniobiorcy lub jego 

przedstawiciela ustawowego.  
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2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane także z urzędu za zgodą 

świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego, w sytuacji, gdy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bralinie otrzyma informację o osobie, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są w drodze decyzji 

administracyjnej na podstawie: 

1) wywiadu środowiskowego, 

2) dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu zgodnie 

z art. 8 ustawy, 

3) zaświadczenia lekarskiego – dotyczy osób chorujących przewlekle i niepełnosprawnych: 

- w przypadku usług opiekuńczych od lekarza pierwszego kontaktu, 

- w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych od lekarza specjalisty. 

4. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, zdrowotnej, rodzinnej lub wystąpienia innych okoliczności 

uzasadniających zmianę wymiaru godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 

przyznana decyzją ilość godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, a także 

odpłatność za godzinę usługi mogą ulec zmianie. 

5. Zmiana ilości godzin usług opiekuńczych, zakresu czynności może nastąpić na wniosek 

świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego. 

§ 6. 1. Usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie obejmują 

zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych w szczególności: 

1) czynności gospodarcze w tym: zakup artykułów spożywczych, przygotowanie lub dostarczenie ciepłego 

posiłku, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, sanitarnego i pomieszczenia, w którym 

podopieczny przebywa, a także pranie odzieży, palenie w piecu, przynoszenie opału; 

2) czynności pielęgnacyjne zlecone przez lekarza w tym: karmienie, mycie, ubieranie, zmiana bielizny 

osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie 

odleżynom i odparzeniom; 

3) pomoc w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych i umożliwienie lub pośredniczenie w kontakcie 

ze służbą zdrowia; 

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

5) zapewnienie, w miarę możliwości kontaktu z otoczeniem przy realizacji zadań w pkt. 3 i 4; 

6) zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego, pomoc przy 

sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, towarzyszenie 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. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bralinie obejmuje usługi dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

§ 7. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługują nieodpłatnie osobom, których 

dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego, 

o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. 

2. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 

zależnej od dochodu, zgodnie z tabelą: 
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Dla osób samotnych Dla osób w rodzinie 

Dochód na osobę ustalony 

jako procent kryterium 

dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności 

w % ustalona od 

kosztu 1 godziny usług 

Dochód na osobę ustalony 

jako procent kryterium 

dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 2 ustawy o 

pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności 

w % ustalona od 

kosztu 1 godziny usług 

do 100% nieodpłatnie do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% 10% powyżej 100% do 150% 20% 

powyżej 150% do 200% 20% powyżej 150% do 200% 25% 

powyżej 200% do 250% 25% powyżej 200% do 250% 35% 

powyżej 250% do 350% 30% powyżej 250% do 350% 45% 

powyżej 350% do 450% 55% powyżej 350% do 450% 65% 

powyżej 450 % do 550% 75% powyżej 450 % do 550% 85% 

powyżej 550% 100% powyżej 550% 100% 

3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2,1% kwoty najniższej emerytury 

ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” na dany rok. 

4. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 3% kwoty najniższej 

emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na dany rok. 

5. Odpłatność za usługi stanowi iloczyn liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu i kosztu 

usługi za 1 godzinę zegarową, o którym mowa w § 7 ust. 3 lub ust. 4 z zastosowaniem wskaźnika odpłatności 

określonego w § 7 ust. 2 – tabela. 

6. Zmiana wysokości odpłatności za usługi następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonana została przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja świadczeń 

emerytalno – rentowych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” oraz w obwieszczeniu 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczącego zweryfikowanych kwot kryterium 

dochodowego, stanowiących podstawę ustalenia wysokości niektórych świadczeń z pomocy społecznej. 

§ 8. 1. Do wnoszenia opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązany jest 

świadczeniobiorca, któremu przyznano świadczenia lub jego przedstawiciel ustawowy. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba zainteresowana może być na jej wniosek lub wniosek 

przedstawiciela ustawowego, członka rodziny lub pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona 

na czas określony z ponoszenia odpłatności za wykonanie usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi 

opiekuńczej ze względu na: 

1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę 

w gospodarstwie domowym korzystającą z usług, 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 

innej placówce, 

3) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie 

usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 

4) poniesione straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, 

5) poniesione przez usługobiorcę udokumentowane wydatki związane z chorobą rodziny lub śmiercią 

w rodzinie. 

§ 9. Rozliczenie za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze odbywa się 

w oparciu o „Kartę pracy” osoby świadczącej usługi, potwierdzoną pisemnie przez świadczeniobiorcę lub 

członka rodziny, z wyłączeniem przypadków, gdy świadczeniobiorca z różnych przyczyn nie może się 

podpisać. 

§ 10. 1. Osoby, którym świadczenia opiekuńcze przyznano pod warunkiem ponoszenia części lub całości 

kosztów, zobowiązane są wpłacić obciążającą ich kwotę w terminie do 5 – go dnia miesiąca następującego po 

wykonaniu usługi bezpośrednio na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie. 
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2. Okres, za jaki odpłatność może być obniżona lub usługobiorca może być zwolniony z ponoszenia 

odpłatności za świadczone usługi określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie biorąc 

pod uwagę udokumentowaną sytuację usługobiorcy i wniosek pracownika socjalnego. 

3. Okres, o którym mowa w § 10 ust. 2 nie może być jednorazowo dłuższy niż 12 miesięcy. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin i Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bralinie. 

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XV/55/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 15 października 2015 r. ze zmianami 

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 świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, a także 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Bralin 

(-) Marek Markiewicz 
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