
 

 

UCHWAŁA NR XI/403/19 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę 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 częściowego  

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

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

U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271, 730 i 752), Rada Miejska w Łodzi uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LVI/1352/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-

cze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó-

łowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3800), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXIX/1785/18 z dnia 29 

marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2310) i Nr VI/216/19 z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1377), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w 

ramach Modułu I Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, przyjętego przez Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarno-

ściowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192),  wynosi 20 zł.”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w przypadku osób 

i rodzin, których dochód przekracza kryteria określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, uzależniona jest od sytuacji dochodowej świadczeniobiorcy i ustalana według tabel 

określonych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Po wykorzystaniu limitu 240 godzin dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 

formach, o których mowa w Module I i III Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, przyjętego 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 

2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, członek rodziny lub opiekun 
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sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, których dochód nie przekracza 

350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, może nadal korzystać z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych przez okres kolejnych 240 godzin, za odpłatnością w wysokości 50% kosztów realizacji tej 

usługi.”; 

3) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opie-

kuńcze świadczone w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, 

przyjętego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, której dochód nie 

przekracza 350% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej może być całkowicie zwolniona z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

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

twa Łódzkiego, z tym że § 1 pkt 3 z mocą od dnia 1 marca 2019 r. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Marcin Gołaszewski 
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