
ZARZl\DZENIE N r 665<3NII/17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 4 Siexp~ 2017 r. 

w sprawie ogloszenia przeprowadzenia konsultacji z Lodzk~ Rad~ Dzialalnosci POZytku 
Publicznego i organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktOrych mowa 

wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego 
i 0 wolontariacie projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia 

szczegolowych warunkow przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuiIcze 
i specjalistyczne uslugi opiekuiIcze, z wyl~czeniem specjalistycznych uslug opiekuiIczych 
dla osob z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegolowych warunkow cz~sciowego lub 

calkowitego zwolnienia od oplat, jak rowniei trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 5 ust. 5 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 573) i "Regulaminu konsultowania z radq dzialalnosci 
pozytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dzialalnosci statutowej tych organizacji", 
stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr XCII1616110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie przyjycia "Regulaminu konsultowania z radq dzialalnosci pozytku 
publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych 
organizacji" (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 245, poz. 1982) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Zarzqdzam przeprowadzenie, w okresie od dnia 12 sierpnia 2017 r. do dnia 
26 sierpnia 2017 r., konsultacji z Lodzkq Radq Dzialalnosci Pozytku Publicznego 
i organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie projektu uchwaly 
Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia szczegolowych warunkow przyznawania 
i odplatnosci za uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze, z wylqczeniem 
specjalistycznych uslug opiekunczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegolowych warunkow czysciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak rowniez trybu 
ich pobierania, stanowiqcej zalqcznik Nr 1 do zarzqdzenia. 

2. Konsultacje majq na celu zebranie od Lodzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego 
i organizacji pozarzqdowych oraz podmiotow, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, propozycji, 
uwag i opinii dotyczqcych projektu uchwaly, 0 ktorej mowa w ust. 1. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, ktorego tresc stanowi zalqcznik 
Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia, bydzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl, na portalu "Lodz 
Aktywnych Obywateli" pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl. na stronie 
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi http://mops.lodz.plina tablicach ogloszen 
Urzydu Miasta Lodzi oraz Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi, nie pofuiej niz 
w dniu 4 sierpnia 2017 r. 



§ 3. Konsultacje, 0 kt6rych mowa w § 1, byd,!- przeprowadzane w formie zglaszania 
do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi propozycji, uwag i opmll na plsmle 
z wykorzystaniem formularza, kt6rego wz6r stanowi zal,!-cznik Nr 3 do niniejszego 
zarz,!-dzenia. 

§ 4. Wykonanie zarz,!-dzenia powlerzam Dyrektorowi Miejskiego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Lodzi. 

§ 5. Zarz,!-dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



UCHWALANR 

Oruk Nr 
Projekt z dnia 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 2017 r. 

ZaIqcznik Nr 1 

do zarzqdzenia Nr663$VIlII7 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia ~ ~'etP~ 2017 r. 

w sprawie okreslenia szczegolowych warunkow przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze 
i specjalistyczne uslugi opiekuncze, z wyl~czeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla osob 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegolowych warunkow czc:sciowego lub calkowitego 
zwolnienia od oplat, jak rowniez trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 50 ust. 6 ustawy 
z dnia 12 marc a 2004 r. 0 pomocy spolecznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 930,1583,1948 i 2174 oraz z 2017 r. 
poz. 60, 624, 777 i 1292), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastc:puje: 

§ 1. Okrdla sit( szczeg6Iowe warunki przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze 
i specjalistyczne uslugi opiekuncze, z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych 
dla os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg610we warunki cZt(sciowego lub calkowitego 
zwolnienia od oplat, jak r6wniez tryb ich pobierania. 

§ 2. Przy przyznawaniu uslug opiekunczych i specjalistycznych uslug opiekunczych uwzglt(dnia 
SIt(: 

1) rodzaj schorzenia i sprawnosc fizycznq klienta; 

2) warunki mieszkaniowe; 

3) sytuacjt( rodzinnq i materialnq; 

4) uwarunkowania srodowiskowe; 

5) wydolnosc opiekuncz,! rodziny; 

6) przewidziane w budzecie na dany rok budzetowy srodki finansowe na realizacjt( zadania. 

§ 3. l. Cena zajedn,! godzint( uslug opiekunczych wynosi 18,60 zl. 

2. Cena za jednq godzint( uslug opiekunczych swiadczonych w soboty, niedziele i swit(ta wynosi 
22 zl. 

3. Cena za jednq godzint( specjalistycznych uslug opiekunczych wynosi 20 zl. 

4. Cena za jednq godzint( specjalistycznych uslug opiekunczych swiadczonych w soboty, niedziele 
i swit(ta wynosi 32 zl. 

§ 4. W przypadku, gdy doch6d osoby objt(tej uslugami, 0 kt6rych mowa w § 1 lub doch6d na osoby 
w jej rodzinie nie przekracza kryteri6w, kt6re okrdlono wart. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. 0 pomocy spolecznej, uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze swiadczone s,! 
nieodplatnie. 

§ 5. Wysokosc odplatnosci za uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze, w przypadku 
os6b i rodzin, kt6rych doch6d przekracza kryteria okreslone wart. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej, uzalezniona jest od sytuacji dochodowej swiadczeniobiorcy 
i ustalana wedlug tabel okrdlonych w zalqcznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwaly. 



§ 6. Zmiana wysokosci odplatnosci za uslugi opiekuncze lub specjalistyczne uslugi opiekuncze 
nastypuje od pierwszego dnia miesi,!ca nastypuj,!cego po miesi,!cu, w kt6rym dokonana zostala przez 
Zaklad Ubezpieczen Spolecznych waloryzacja swiadczen emerytalnych i rentowych. 

§ 7. 1. Osoba zobowi,!zana do ponoszenia odplatnosci za uslugi opiekuncze lub specjalistyczne 
uslugi opiekuncze, moze zostac czysciowo zwolniona od oplat w przypadku: 

1) wnoszenia oplat za pobyt innych czlonk6w rodziny w domu pomocy spolecznej, osrodku wsparcia 
lub innej plac6wce; 

2) strat materialnych powstalych w wyniku zdarzenia losowego; 

3) ponoszenia stalych, niezbydnych i uzasadnionych wydatk6w, kt6rych wysokosc zagraZa egzystencji, 
zwi,!zanych: 

a) z potrzebami mieszkaniowymi, 

b) z procesem leczenia, w tym z koniecznosci,! rehabilitacji, zakupu lek6w, artykul6w higienicznych 
lub pielygnacyjnych, a takZe stosowania okreslonej diety. 

2. Osoba zobowi,!zana do ponoszenia odplatnosci za uslugi opiekuncze lub specjalistyczne uslugi 
opiekuncze, moze zostac calkowicie zwolniona od oplat w przypadku jednoczesnego wyst,!pienia wiycej 
niz jednej z przeslanek okreslonych w ust. 1. 

§ 8. Odplatnosc za uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze wnoszona jest do kasy lub 
na rachunek bankowy Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi w terminie do 25 dnia kazdego 
miesi,!ca nastypuj,!cego po miesi,!cu ich wykonania. 

§ 9. Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 10. Traci moc uchwala Nr LXIIl/13421l3 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 maja 2013 r. 
w sprawie okreslenia szczeg610wych warunk6w przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze 
i specjalistyczne uslugi opiekuncze, z wyl,!czeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla os6b 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg6lowych warunk6w czysciowego lub calkowitego zwolnienia 
od oplat, jak r6wniez trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz.3430), zmieniona uchwal,! 
Nr LXXVIII1616/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
z 2014 r. poz. 69). 

§ 11. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Projektodawc,! jest 

Prezydent Miasta Lodzi 

Przewodnicz~cy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Wysokosc dochodu osoby w stosunku do kryt~riu~ 
dochodowego dla osoby samotnie gospodaruHCej 

okreslonego w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej 

powyzej 100 % do 150 % 

powyzej 150 % do 200 % 

powyzej 200% do 250% 

powyzej 250% do 300% 

powyzej 300% do 400% 

powyzej 400% do 500% 

powyzej 500% 

Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Wysokosc odplatnosci za godziny uslug opiekunczych 
lub specjalistycznych uslug opiekunczych, liczona od 

ceny uslugi 

2% 

10 % 

30% 

50% 

70% 

90% 

100% 



Wysokosc dochodu na osoby w rodzinie 
w stosunku do kryterium dochodowego na osoby 

w rodzinie okreslonego w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej 

powyzej 100 % do 170 % 

powyzej 170 % do 220 % 

powyzej 220 % do 270 % 

powyzej 270 % do 320 % 

powyzej 320 % do 420 % 

powyzej 420 % 

Zalqcznik Nr 2 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Wysokosc odplatnosci za godziny uslug opiekunczych 
lub specjalistycznych uslug opiekunczych, liczona od 

ceny uslugi 

15 % 

30% 

50% 

70% 

90% 

100% 



OGLOSZENIE 

Zalqcznik N r 2 
do zarzqdzenia NrG63gNIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia Li ~1.'eNpw:.a. 2017 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji z Lodzk~ Rad~ Dzialalnosci Poiytku Publicznego 

i z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, 

projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia szczegolowych 
warunkow przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuDcze i specjalistyczne uslugi 

opiekuDcze, z wyl~czeniem specjalistycznych uslug opiekuDczych dla osob 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegolowych warunkow cz~sciowego lub 

calkowitego zwolnienia od oplat, jak rownieZ trybu ich pobierania. 

Konsultacje przeprowadzone bydq w okresie od dnia 12 sierpnia 2017 r. do dnia 
26 sierpnia 2017 r., w fonnie skladania propozycji, uwag i opinii na pismie na formularzu 
konsultacji, kt6ry bydzie dostypny do pobrania : 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
intemetowym http://bip. uml.lodz. pI, 

• na portalu "L6di Aktywnych Obywateli" pod adresem 
www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl w zakladce "Konsultacje" z L6dzkq Radq 
Dzialalnosci Pozytku Publicznego i z organizacjami pozarzqdowymi", 

• na stronie intemetowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi, 
http://mops.lodz.pl, a takZe 

• w sekretariacie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi, ul. Kilinskiego 
10211 02a, w godzinach pracy urzydu. 

Wypelniony formularz moma przekazac: 

• drogq elektronicznq na adres: konsultacje@mops.lodz.pl, 
• drogq korespondencyjnq na adres: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi, 

ul. Kilinskiego 10211 02a, 90-012 L6di, 
• bezposrednio do sekretariatu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi, 

ul. Kilinskiego 102/1 02a, 90-012 L6di, w godzinach pracy urzydu. 

Uwaga: 
Propozycje, uwagi i opinie 

• przekazane w innej formie niZ na formularzu konsultacji, 
• zlozone na formularzu konsultacji, ale z dat~ wplywu przed dniem 12 sierpnia 

2017 r., b~di po dniu 26 sierpnia 2017 r., 
• niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem 

- nie b~d~ uwzgl~dnione. 



Za1'lcznik Nr 3 
do zarz'ldzenia Nr €62f9 NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia L{ \--ietp~ 2017 r. 

Formularz konsultacji z Lodzkq Radq Dzialalnosci Pofytku Publicznego i organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pofytku publicznego i 0 wolontariacie projektu 
uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia szczegolowych warunkow 

przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze, 
z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla osob z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegolowych warunkow cz~sciowego lub calkowitego zwolnienia 
od oplat, jak rownie:i trybu ich pobierania. 

Projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia szczeg610wych warunk6w 
przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze, 
z wy1'lczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczeg610wych warunk6w czysciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak 
r6wniez trybu ich pobierania. 

Lp. Uwagi do projektu uchwaty Uzasadnienie 

Obecny zapis Uwagi do obecnego zapisu, 
w projekcie uchwaly nowe brzmienie zapisu lub 

Rady Miejskiej w Lodzi, propozycje dodatkowych 

stanowi'lcej za1'lcznik zapisow 

Nr 1 do zarz'ldzenia 

I. 



Opinia 0 projekcie uchwaly: 

a) pozytywna; b) raczej pozytywna; c) trudno powiedziec; d) raczej negatywna; e) negatywna 
(proszy podkreslic wlasciw'l odpowiedz) 

Nazwa i adres organizacji pozarzqdowej zglaszajqcej uwagilopinie oraz czytelnie 
wpisane imi~ i nazwisko osoby wypelniajqcej formularz: 

Uwagi, propozycje i opinie zgloszone na formularzu konsultacji wypelnionym 
anonimowo nie b~dq rozpatrywane. 


