
UCHWAŁA NR NR XXII/142/16
RADY GMINY TURAWA

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 
z późn. zm.1)) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.2)) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady przyznawania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie  usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odpłatności za te usługi, termin 
wnoszenia opłat oraz zasady zwalniania z tych opłat.

§ 2. 1. Przyznanie usług opiekuńczych następuje na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turawie, który określa ich zakres, ustala odpłatność za usługi oraz ustala termin ich wnoszenia.

2. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania usług wydaje się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu  
środowiskowego;

2) ocenę możliwośći zapewnienia pomocy i opieki przez inne osoby, w tym rodzinę, a także wspólnie 
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni;

3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza w formie 
zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji.

§ 3. Usługi nieodpłatnie przyznaje się osobom samotnym lub osobom w rodzinie, których dochód nie 
przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4. Osoba samotna lub osoba w rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zobowiązana jest wnosić opłatę za usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie ze stawką wskazaną w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały z uwzględnieniem 
tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się podstawową stawkę za jedną godzinę usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych w kwocie 12 złotych.

§ 6. 1. W oparciu o ilość wykonanych w danym miesiącu godzin usług, ustala się wysokość odpłatności
w danym miesiącu za te usługi dla poszczególnych świadczeniobiorców.

2. Odpłatność miesięczna za usługi winna być wnoszona na rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Turawie, z dołu w terminie do 1 dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, a jeżeli 
jest to dzień ustawowo wolny od pracy najpóźniej w następnym dniu roboczym.

§ 7. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie może odstąpić od zwrotu w części lub 
całości odpłatności za wykonane usługi mimo nie spełnienia przez świadczeniobiorcę kryteriów  określonych
w art.8 ustawy o pomocy społecznej w przypadku, gdy świadczeniobiorca poniósł szkodę w wyniku zdarzenia 
losowego, klęski żywiołowej bądź ekologicznej lub w przypadku konieczności poniesienia wysokich kosztów 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub dodatkowych płatnych usług leczniczych.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie podejmuje decyzję o odstapieniu w całości 
lub części od zwrotu odpłatności na wniosek świadczeniobiorcy bądź pracownika socjalnego, po przeprowadzeniu 
wywiadu środowiskowego.

1) zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U.z 2016r.,poz.1579
2) zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U.z 2016r.,poz.1583
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§ 8. Traci moc uchwala Nr XXIX/178/09 Rady Gminy w Turawie z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad 
przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze przyznawane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Turawie oraz zasad zwalniania z tych opłat oraz uchwała Nr XX/120/2016 z dnia 21 
października 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus
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Załącznik do Uchwały Nr Nr XXII/142/16

Rady Gminy Turawa

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Tabela stawek odpłatności za usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód w % w stosunku do 
kryterium dochodowego 
pkreślonego w ustawie o pomocy 
społecznej

Wysokość odpłatności w % liczonej 
od stawki godzinowej za usługi 
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuncze dla soby samotnej

Wysokość odpłatności w % 
liczonej od stawki godzinowej za 
usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuncze 
dla osoby w rodzinie

dochód nie przekracza 100% 
kryterium dochodowego

nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżwej  101 %  do 120% 5% 10%
powyżwej  121%   do 150% 10% 20%
powyżwej  151%   do 200% 20% 30%
powyżwej  201%   do 250% 30% 40%
powyżwej  251%   do 300% 40% 50%
powyżwej  301%   do 350% 60% 60%
powyżwej  351%   do 400% 80% 80%
powyżwej  400% 100% 100%
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