
UCHWAŁA NR LVI/364/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie w sprawie zmiany uchwały 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 2022 poz. 559) oraz art. 50 ust. 6  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 
poz. 2268), Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
.§ 4 ust. 1 i 2 uchwały 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, otrzymuje 
następujące brzmienie: 

„1. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania wynosi 30,00 zł. 

2. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 38,00 zł”.. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku. 
         Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Turku 
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Uzasadnienie 

Uchwały Nr LVI/364/22  
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 16 listopada 2022 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały 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. 

Zgodnie z art.50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa, w drodze uchwały, 
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. 

Rada Miejska Turku uchwałą nr XXIII/174/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. ustaliła w § 4 uchwały 
stawki odpłatności. Na rok 2021 w związku ze zmianami stawek odpłatności podjęta została uchwała 
zmieniająca nr XXVII/209/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020r., z kolei na rok 
2022 w związku ze zmianami stawek odpłatności podjęta została uchwała zmieniająca 
nr XLII/278/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2022rt. 

Od dnia 1 stycznia 2023 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka 
wynagrodzenia za jedną godzinę usług w ramach umowy zlecenia. To m.in. powoduje konieczność 
zwiększenia opłaty za usługi opiekuńcze świadczone od dnia 1 stycznia 2023 roku do kwoty 
30,00 zł oraz do kwoty 38,00 zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Biorąc pod uwagę powyższe uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną. 
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