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OS.0007.53.2021 

Uchwała Nr XXXI/213/2021 
Rady Gminy Aleksandrów 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie 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. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala 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, stanowiące załącznik do niniejszej 

uchwały. 

2. W załączniku o którym mowa w ust. 1 określa się Tabelę odpłatności za usługi 

opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/203/2018 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 lutego 

2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych 

opłat, jak również trybu ich pobierania. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

i wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Jolanta Rogozińska 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/213/2021 

Rady Gminy Aleksandrów 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

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 

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagają pomocy innych osób a są takiej pomocy pozbawione. 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane także 

osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

3. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być 

przyznana w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, w zależności od możliwości 

zabezpieczenia usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie oraz 

możliwości finansowych Ośrodka. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze obejmują czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, higieniczne 

i zdrowotne, wykonywane przez opiekunkę/ki w ramach umowy zlecenia. 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

3. Szczegółowy zakres, okres i miejsce świadczenia usług oraz wysokość odpłatności 

ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa się w decyzji administracyjnej. 

§ 3. 1. Usługi przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

dochód na osobę w rodzinie wymagającej przyznania usług nie przekracza odpowiednio 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o pomocy 

społecznej. 

2. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

ustala się w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z tabelą: 
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TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

Dochód na osobę zgodnie z art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % ustalona od 
kosztu 1 godziny usług  

Osoby samotnie gospodarujące 
(art. 8 ust. 1 pkt 1) 

do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% 5% 

powyżej 150% do 220% 9% 

powyżej 220% do 270% 13% 

powyżej 270% do 320% 25% 

powyżej 320% do 350% 40% 

powyżej 350% do 380% 50% 

powyżej 380% do 400% 80% 

powyżej 400% 100% 

§ 4. 1. Odpłatność za wykonanie jednej godziny usług opiekuńczych ustala się 

w wysokości 2% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski" nie niższej niż minimalna stawka godzinowa obowiązująca na dany rok 

kalendarzowy. 

2. Odpłatność za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala 

się w wysokości 2,5% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski". 

3. Odpłatność za usługi stanowi iloczyn liczby godzin usług świadczonych w danym 

miesiącu i kosztu usługi za 1 godzinę zegarową, o którym mowa w ust. 1 lub 

2 z zastosowaniem wskaźnika odpłatności określonego w § 3 ust. 2. 

4. Zmiana wysokości odpłatności za usługi następuje od pierwszego dnia następnego 

miesiąca w którym dokonana została przez Prezesa ZUS waloryzacja świadczeń 

emerytalno-rentowych, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym, ,,Monitor Polski", oraz 

w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczącego 

zweryfikowanych kwot kryterium dochodowego, stanowiących podstawę ustalenia wysokości 

niektórych świadczeń z pomocy społecznej. 

§ 5. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca 

będzie dokonywał na podstawie comiesięcznego rozliczenia, wystawianego przez GOPS 

w Aleksandrowie w oparciu o decyzję przyznającą usługi oraz w oparciu o ewidencję czasu 

pracy osoby świadczącej usługi. 

2. Opłata za usługi wnoszona jest przez osobę objętą usługami lub osobę przez nią 

upoważnioną na rachunek bankowy wskazany w decyzji kierownika GOPS w terminie do 

10 dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi. 

§ 6. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek 

pracownika socjalnego istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat 

szczególnie w przypadku: 
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1) jeżeli żądanie zwrotu wydatków na usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub 

rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki udzielnej pomocy, 

2) w przypadku niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, powodujących znaczny 

wzrost kosztów utrzymania, w tym wydatków związanych z leczeniem 

udokumentowanym stosownym zaświadczeniem lekarskim, 

3) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług, 

4) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, 

5) w przypadku udokumentowania zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych 

okoliczności. 

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje Kierownik 

GOPS w Aleksandrowie na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego 

wywiadu środowiskowego oraz dokumentów potwierdzających sytuację świadczeniobiorcy 

o których mowa w § 6 ust. 1. 

§ 7. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi w przypadku śmierci 

osoby samotnej,                                                                                                                                            

nieposiadającej zstępnych i wstępnych. 

 


