
UCHWAŁA NR II/17 /2018
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2018 r., 
poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz.U. 
z 2018 poz. 1508, 1693), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowe zasady 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb pobierania tych opłat, zgodnie z brzmieniem załącznika 
nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2016 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice

Jerzy Błoch
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/17 /2018

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 listopada 2018 r.

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona jest dla 
mieszkańców Gminy Pabianice – osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 
pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może 
takiej pomocy zapewnić.

2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc świadczoną przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym, w zakresie wynikającym z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności 
świadczeniobiorców.

4. Przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby 
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej. Usługi 
mogą być również przyznawane z urzędu.

5. Prawo do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawane jest w formie decyzji 
administracyjnej określającej szczegółowo: wymiar i zakres świadczonych usług, godziny usług oraz wysokość 
odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za jej wykonanie. Wymiar i zakres przyznanych usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego 
sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze 
rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/17 /2018

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 listopada 2018 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 
USŁUGI OPIEKUŃCZE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, SZCZEGÓŁOWE ZASADY CZĘŚCIOWEGO 
LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT ORAZ TRYBU POBIERANIA TYCH OPŁAT

1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych uzależnionych od sytuacji 
rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

2. W przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego lub równy jest 
150%  kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

3. Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza 150% kryterium określone 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:

Wysokość dochodu Wysokość odpłatności za jedną 
godzinę usługi w złotych w dni 
robocze

Wysokość odpłatności za jedną 
godzinę usługi w złotych 
w soboty, a także w dni ustawowo 
wolne od pracy (niedziele i święta)

Powyżej 100% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej do  
150% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej 
(art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej)

nieodpłatnie nieodpłatnie

Powyżej 150% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej do  
200% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej 
(art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej)

2 zł 7 zł

Powyżej 200% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej do  
250% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej 
(art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej)

5 zł 10 zł

Powyżej 250% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej do 
300% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej 
(art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej)

9 zł 17 zł

Powyżej 300% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej do 12 zł 20 zł
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350% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej 
(art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej)

Powyżej 350% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej do 
400% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej 
(art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej)

17 zł 25 zł

Powyżej 400% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej 
(art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej)

22 zł 30 zł

4. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności 
od dochodu, w następującej wysokości:

Wysokość dochodu Wysokość odpłatności za jedną 
godzinę usługi w złotych w dni 
robocze

Wysokość odpłatności za jedną 
godzinę usługi w złotych 
w soboty, a także w dni 
ustawowo wolne od pracy 
(niedziele i święta)

Powyżej 100% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie  do  
150% kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej)

nieodpłatnie nieodpłatnie

Powyżej 150% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie  do  
200% kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej)

5 zł 10 zł

Powyżej 200% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie  do  
250% kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej)

10 zł 15 zł

Powyżej 250% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie  do  
300% kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej)

15 zł 22 zł

Powyżej 300% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie  
(art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej)

22 zł 30 zł

5. 1) świadczeniobiorcy zobowiązani są do wpłacenia należności za usługi w terminach miesięcznych z dołu, 
do 3 -ego dnia kolejnego miesiąca,

2) wpłat dokonuje się do kasy lub na rachunek bankowy GOPS w Pabianicach.

Id: BEB28F9C-6E17-48F7-9C90-36810CCEF5D0. Podpisany Strona 2



6. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej świadczeniobiorcy lub weryfikacji kwoty kryterium 
dochodowego w trakcie miesiąca, zmiana wysokości odpłatności za usługi następuje od pierwszego dnia 
następnego miesiąca.
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