
 

 

UCHWAŁA NR LIII/298/2021 

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY 

z dnia 27 października 2021 r. 

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

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, poz. 2369, Dz. U. z 2021 r., poz. 794, 

poz. 803) Rada Miejska w Łęczycy 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. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje i realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łęczycy.  

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do 

ich udzielenia określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania 

świadczeniobiorcy w dni robocze.  

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją zdrowotną, rodzinną, osobistą świadczeniobiorcy, usługi, 

o których mowa w ust. 1 mogą być świadczone w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta). 

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie albo za 

odpłatnością w zależności od dochodu. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których 

dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego odpowiednio 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

3. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kryterium dochodowe określone 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 

kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

świadczeniobiorcy korzystający z pomocy usługowej ponoszą odpłatność za wykonywane czynności w ramach 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 listopada 2021 r.

Poz. 5196



4. Zmiana wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze następuje od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana dochodu. 

§ 5. 1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych w dni robocze ustala się na kwotę 26,50 zł.  

2. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) ustala 

się na kwotę 35,00 zł. 

3. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w dni robocze ustala się na kwotę 

60,00 zł. 

4. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w dni wolne od pracy (soboty, 

niedziele i święta) ustala się na kwotę 80,00 zł. 

5. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kwoty, o której mowa 

w ust. 1, 2, 3 lub 4, wysokości odpłatności określonej w procentach, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały 

oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca. 

6. Odpłatność za faktycznie wykonane godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

dokonywana jest do kasy lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy. 

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca może ubiegać się o częściowe lub 

całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności za realizowane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

ze względu na:  

1) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża prawidłowej egzystencji 

świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie; 

2) konieczność świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u więcej niż jednego 

świadczeniobiorcy w tym samym gospodarstwie domowym; 

3) konieczność ponoszenia przez świadczeniobiorcę stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków w wysokości 

nie mniejszej niż 40% miesięcznego dochodu netto świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub 

świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, 

zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po 

udokumentowaniu dowodami zakupu oraz stosownym zaświadczeniem lekarskim; 

4) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia 

lub innej placówce, po udokumentowaniu dowodem wpłaty; 

5) wystąpienia zdarzenia losowego, klęski żywiołowej powodującej straty materialne, które zostaną 

udokumentowane. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie może być dłuższe niż 6 miesięcy. 

3. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie przeprowadzonego 

przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów potwierdzających sytuacje 

o których mowa w § 6 ust. 1. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI/130/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie 

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

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

(Dz. U. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6668). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyca oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łęczycy. 
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§ 9. 1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Domagała 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/298/2021 

Rady Miejskiej w Łęczycy 

z dnia 27 października 2021 r. 

 

Wysokość dochodu netto osoby samotnie 

gospodarującej w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 

ustawy o pomocy społecznej lub wysokość dochodu 

netto na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o pomocy społecznej 

(określony w %) 

 

Wysokość odpłatności (określona w %) ustalana od 

kwoty 1 godziny usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla: 

Osoby samotnie 

gospodarującej  

Osoby w rodzinie  

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% - do 150% 12 % 30 % 

powyżej 150% - do 200% 22 % 40 % 

powyżej 200% - do 250% 30 % 50 % 

powyżej 250% - do 300% 45 % 65 % 

powyżej 300% - do 350% 65 % 85 % 

powyżej 350% 100 % 100 % 
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