
UCHWAŁA  NR XIX/141/2016 

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 8 września 2016 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , trybu ich pobierania oraz kosztu jednej 

godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

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

z 2016 r. poz. 446), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, 

poz. 1598 z późn.zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. 2015r., 

poz. 163 z późn.zm.) Rada Gminy Murów uchwala co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie decyzji ad-

ministracyjnej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie określającej ilość godzin oraz rodzaj 

i zakres usług w zależności od sytuacji zdrowotnej świadczeniobiorcy ustalonej w trakcie wywiadu środowi-

skowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, a także posiadanych środków finansowych 

w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na ten cel. 

§ 2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higie-

niczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej 

przedstawiciela ustawowego, pracownika socjalnego, a także innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej. 

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po wystąpieniu przesłanek do ich 

udzielenia określonych w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 4. Pierwszeństwo w przyznawaniu pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych przysługuje osobom samotnym oraz tym rodzinom, w których wszyscy jej członkowie wymagają 

pomocy z powodu niepełnosprawności ze względu na wiek lub stan zdrowia. 

§ 5. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsce ich świad-

czenia ustala się w oparciu o: 

1) dokumentację o stanie zdrowia potwierdzającą konieczność przyznania usług opiekuńczych; 

2) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy ustalonej w drodze wywiadu środowiskowego; 

3) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę. 

§ 6. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi wynikać z potwierdzonego za-

świadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę na podstawie odręb-

nych przepisów do otrzymania takiej usługi. 

§ 7.1. Określa się godzinową stawkę odpłatności - za usługi opiekuńcze - 18,00 zł. 

2. Określa się godzinową stawkę - za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 23,00 zł. 

§ 8. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest na podstawie obowiązującego kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o których mowa w art. 8 

ustawy o pomocy społecznej. 

§ 9. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponosi świadczeniobiorca 

w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. Pobie-

rana będzie od świadczeniobiorcy przez opiekunkę i wpłacana na konto Ośrodka Pomocy Społecznej 

w terminach : 

1) do 10 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi; 

2) za miesiąc grudzień do 29 grudnia za bieżący miesiąc usługi. 
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§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjali-

stycznych usług opiekuńczych może na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego być częściowo lub 

całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony ze względu na: 

1) Konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno-leczniczej; 

2) Zdarzenia losowe. 

§ 11. Wysokość opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze określona została w Rozporządzeniu Rady Mi-

nistrów z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.) i uzależniona jest od do-

chodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu przypadającego na członka rodziny według zasad określo-

nych w załączniku do Uchwały. 

§ 12. Jeżeli żądanie zwrotu wydatków za usługi w całości lub części stanowiłoby nadmierne obciążenie 

lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie może odstąpić 

od żądania takiego zwrotu. 

§ 13. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w przypadku śmierci świadczeniobiorcy. 

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XXI/110/2005 Rady Gminy w Murowie z dnia 24 luty 2005 r. w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnie-

nia od opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych. 

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016r. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XIX/141/2016 

Rady Gminy Murów 

z dnia 8 września 2016 
Tabela opłat za usługi opiekuńcze 

 

Tabela opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Dochód na osobę ustalony zgodnie z 

ustawą o pomocy społecznej 

Procentowe kryterium dochodu 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycz-

nej usługi opiekuńczej za 1 godzinę dla: 

Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie 

do 100  % Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

100 – 132,5  % 1,5  % 3,5  % 

132,5 – 165  % 3  % 7  % 

165  -  187,5  % 5  % 11  % 

187,5 – 220 % 7  % 15  % 

220 – 237,5  % 11  % 20  % 

              237,5  %- 255  % 15  % 25  % 

              255  –  265  % 22,5  % 32,5  % 

Dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego okre-

ślonego na podstawie art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej 

 

w procentach 

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług 

opiekuńczych 

w procentach 

Osoby samotnie gospo-

darującej 

Osoby w rodzi-

nie 

Do 100 % Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

100 – 150  % 5  % 10  % 

150 – 200  % 10  % 20  % 

200 – 250  % 20  % 30  % 

250 – 300  % 40  % 50  % 

300 – 350  % 60  % 70  % 

350 – 400  % 80  % 90  % 

powyżej      400  % 100  % 100  % 
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              265 – 275  % 30  % 40  % 

              275 – 282,5  %  45  % 55  % 

              282,5 – 290  % 60  % 70  % 

              290 – 310  % 75  % 85  % 

              310 – 330  % 

powyżej 330  % 

90  % 

100  % 

100  % 

100  % 
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