
Uchwała  Nr XVI/135/12 
Rady Gminy Branice 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 
  

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 
r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat i określenia trybu 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. zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami),  

 
Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wprowadza się zmianę w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice 
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania, stanowiącym warunki 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowe  warunki częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania, w ust. 9 o treści: 
 
 „Koszt jednej godziny usług opiekuńczych stanowiący podstawę ustalenia wysokości 
odpłatności za te usługi, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, wynosi 15,49 zł.”  
 
Poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:  
 
„ 9. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych stanowiący podstawę ustalenia wysokości 
odpłatności za te usługi, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, wynosi 14,25 zł.” 

 
§ 2 

 
Tekst jednolity załącznika nr 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po 
miesiącu, w którym upłynął okres 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 
 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XVI/135/12 

Rady Gminy Branice 
z dnia 30 stycznia 2012 r. 

 
Tekst jednolity na dzień 30 stycznia 2012 r.  

 
Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania 
 
 

1. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych mają osoby samotne, osoby 
samotnie zamieszkujące oraz rodziny, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy 
z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby.  
 

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane także z urzędu po powzięciu przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Branicach informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób, 
a jest jej pozbawiona. 
 

3. Okres, wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu 
zdrowia świadczeniobiorcy oraz jego sytuacji rodzinnej ustalonej przez pracownika 
socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków 
finansowych w budżecie gminy na ten cel. 
 

4. Świadczenia w formie usług opiekuńczych przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 
których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  
 

5. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze w części lub 
w całości, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, na 
wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może w drodze decyzji 
administracyjnej częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności za usługi 
opiekuńcze na czas określony. 
 

7. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze w przypadku 
śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.  
 

8. Należności z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze świadczeniobiorcy zobowiązani są 
wnosić w Banku Spółdzielczym w Branicach na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Branicach w rozliczeniach miesięcznych, do 5 dnia każdego następnego miesiąca po 
wykonaniu usługi. 
 

9. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych stanowiący podstawę ustalenia wysokości 
odpłatności za te usługi na zasadach określonych w niniejszej uchwale wynosi 14,25 zł.  
 

10. Rada Gminy w terminie do końca stycznia ustala koszt jednej godziny usług 
opiekuńczych, stanowiący podstawę ustalania wysokości odpłatności za te usługi, biorąc 



pod uwagę rzeczywiste koszty usług poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Branicach w poprzednim roku budżetowym.  

 
 


