UCHWAŁA NR X/101/16
RADY GMINY BRENNA
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze. zm.), Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa warunki przyznania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz tryb ich pobierania.
§ 2. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji
administracyjnej, określającej: zakres usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, liczbę
godzin przyznanych miesięcznie, okres i miejsce ich świadczenia oraz wysokość odpłatności.
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym
niż 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na
stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w placówce zapewniającej opiekę
całodobową, wymiar dzienny świadczenia w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych może być przyznany do 12 godzin dziennie.
§ 4. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich
świadczenia ustala się w oparciu o:
- ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu
środowiskowego,
- ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,
- dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza wydaną w formie
zaświadczenia o potrzebie świadczenia usług opiekuńcze lub wskazaniach do specjalistycznych usług
opiekuńczych.
§ 5. Odpłatność ustala się w zależności od posiadanego przez wnioskodawcę dochodu na osobę w rodzinie
lub dochodu osoby samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy o pomocy
społecznej.
§ 6. Przedziały dochodu uzyskanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w
rodzinie określają wskaźniki odpłatności ponoszone przez wnioskodawcę za przyznane usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z poniższymi tabelami:
1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, według poniższej tabeli:
Poziom % dochodu osoby samotnej lub samotnie gospodarującej w
odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy z pomocy społecznej

0%
powyżej 100 %
powyżej 130 %
powyżej 170 %
powyżej 190 %
powyżej 210 %
powyżej 230 %

do 100 %
do 130 %
do 170 %
do 190 %
do 210 %
do 230 %
do 250 %
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odpłatności w procentach
nieodpłatnie
5%
10%
13%
15%
20%
25%
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powyżej 250 %
powyżej 270 %
powyżej 290 %
powyżej 320 %
powyżej 350 %
powyżej 400%

do 270 %
do 290 %
do 320 %
do 350 %
do 400 %

35%
45%
60%
75%
85%
100%

2. W przypadku osoby w rodzinie, według poniżej tabeli:
Poziom % dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium
odpłatności w procentach
dochodowego z ustawy z pomocy społecznej
nieodpłatnie
0%
do 100 %
5%
powyżej 100 %
do 130 %
8%
powyżej 130 %
do 150 %
14%
powyżej 150 %
do 170 %
20%
powyżej 170 %
do 190 %
27%
powyżej 190 %
do 210 %
35%
powyżej 210 %
do 230 %
45%
powyżej 230 %
do 250 %
55%
powyżej 250 %
do 270 %
65%
powyżej 270 %
do 300 %
75%
powyżej 300%
do 330%
85%
powyżej 330 %
do 350 %
100%
powyżej 350%
§ 7. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się na kwotę
18,00 zł.
§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za
usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej
zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności, może zostać częściowo lub
całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących
przesłanek:
1) konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych,
2) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług
specjalistycznych lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej,
3) konieczność ponoszenia opłat przez osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt członka rodziny w
jednostce pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej,
4) zaistniała sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa, zdarzenia losowe.
2. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych ani zstępnych za
miesiąc , w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.
§ 9. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek
podmiotu realizującego usługi w Brennej do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
realizowane były usługi.
2. Podstawę określenia wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej za dany miesiąc stanowi
indywidualna decyzja administracyjna oraz liczba godzin faktycznie zrealizowanych usług.
§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
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§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXII/246/13 Rady Gminy Brenna z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania, z wyłączaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, Uchwała Nr XXX/335/14 Rady Gminy Brenna z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/246/13 Rady Gminy Brenna z dnia 7 lutego 2013 r. dotyczącej określenie szczegółowych
warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
z wyłączaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Uchwała Nr
XXIII/351/14 Rady Gminy Brenna z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/246/13 Rady
Gminy Brenna z dnia 7 lutego 2013 r. dotyczącej określenie szczegółowych warunków przyznania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączaniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 kwietnia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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