
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/174/20 

RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

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 oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat  

i trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 

poz. 713) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze 

zm.), Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania na terenie Gminy Miejskiej Turek. 

§ 2. Osobom samotnym i samotnie gospodarującym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione oraz osobom, które wymagają pomocy innych osób, 

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

przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwane dalej „usługami”, przyznaje się  

po ustaleniu wystąpienia przesłanek do ich udzielenia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. 

2. Zakres, okres i miejsce świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, ustala w drodze decyzji 

administracyjnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku. 

§ 4. 1. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 21,50 zł. 

2. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 27,00 zł. 

§ 5. 1. Opłatę ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Przy ustalaniu odpłatności stosuje się tabelę stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 100 lat życia. 

4. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone będą w terminie do 

15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana na rachunek bankowy 

wskazany w decyzji. 

§ 6. 1. Korzystający z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być częściowo lub 

całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat. 
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2. Całkowite zwolnienie od opłat przysługuje w przypadku: 

a) korzystanie z usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie, 

b) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług w tym samym czasie, 

c) ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce wychowawczej, 

rehabilitacyjnej bądź leczniczej, 

d) gdy odpłatność za usługi spowodowałoby obniżenie dochodu rodziny lub osoby samotnej, samotnie 

gospodarującej poniżej ustawowego kryterium dochodowego. 

3. Częściowe zwolnienie od opłat przysługuje ze względu na: 

a) posiadania znacznego stopnia niepełnosprawności, 

b) ponoszenia  stałych  wydatków na leki, leczenie  i rehabilitację których wysokość przewyższa 30 % ich 

dochodu, 

c) wystąpienia zdarzenia losowego (np. pożar, klęska żywiołowa lub ekologiczna powodujące znaczne straty 

finansowe). 

§ 7. Traci moc uchwała nr XVIII/193/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie: 

określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 

 (-) Mariola Kadrzyńska-Siwek 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/174/20 

Rady Miejskiej Turku 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Dochód w stosunku do 

ustawowego kryterium 

dochodowego na osobę  

w rodzinie 

Wysokość odpłatności w odniesieniu do stawki opłaty  

za jedną godzinę usługi w % dla osób: 

 Samotnych 
Samotnie 

gospodarujących 
Osób w rodzinie 

Do 100% Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie 

Powyżej 100% - 150 % 5 % 10 % 15 % 

Powyżej 150% - 200 % 10 % 15 % 20 % 

Powyżej 200% - 250 % 15 % 20 % 30 % 

Powyżej 250% - 300 % 20 % 30 % 50 % 

Powyżej 300% - 350 % 30 % 50 % 70 % 

Powyżej 350% - 400 % 50 % 70 % 100 % 

Powyżej 400% - 450% 70 % 100 % 100 % 

Powyżej 450 % 100% 100% 100% 
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