UCHWAŁA NR XXXIII/305/10
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/178/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne sługi
opiekuńcze oraz czę ściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jedn.
Dz.U. Nr 175, z dnia 02 października 2009, poz. 1362 z póź. zmianami).
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§ 1. Paragrafy 5 i 6 Uchwały Nr XIII/178/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania otrzymują następujące
brzmienie:
„§ 5
1) Opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa się na okres od 1 maja
danego roku do dnia 30 kwietnia roku następnego.
2) Podstawę naliczenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 30 kwietnia danego roku według poniższego
wzoru: ”

„W” – cena 1 godziny usług opiekuńczych
„K” – łączne wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem
pracowników świadczących usługi opiekuńcze za rok miniony.
„G” – łączna liczba godzin przepracowanych u klientów w poprzednim roku kalendarzowym.
§6
Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w zależności od
posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.
Dochód na osobę ustalony zgodnie z kryterium dochodowym

Wysokość odpłatności za 1 godzinę u sług, ustalona od

określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w procentach

ceny usługi o której mowa w § 5 dla:
Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 100

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 - 140

3%

6%

5%

8%
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powyżej 160 - 180

7%

10%

powyżej 180 - 200

10%

12%

powyżej 140 - 160
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powyżej 100 - 140

3%

6%

powyżej 140 - 160

5%

8%

powyżej 160 - 180

7%

10%

powyżej 180 - 200

10%

12%

powyżej 200 - 220

13%

15%

powyżej 220 - 240

15%

20%

powyżej 240 - 260

25%

25%

powyżej 260 - 280

35%

35%

powyżej 280 – 300

45%

50%

powyżej 300

100%

100%

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2010.
UZASADNIENIE
Zg. z art. 17, ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz.U. Nr 175, z dnia
02 października 2009, poz. 1362 z póź. zm , organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Natomiast art.
15 ust. 4 i 5 cytowanej ustawy mówią, iż pomoc społeczna polega w szczególności na analizie i ocenie zjawisk
rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z rozeznania
potrzeb społecznych. Z obserwacji wynika, iż osoby starsze, aby obniżyć wydatki za usługi, pomimo większych
potrzeb rezygnują z liczby godzin świadczonych usług. Coraz więcej osób wnioskuje o objęcie ich pomocą usługową
w wymiarze 1 godziny dziennie. W ciągu tego czasu opiekunki tak naprawdę niewiele mogą wykonać prac domowych.
Założeniem proponowanych zmian uchwały jest obniżenie udziału klientów w odpłatności za świadczone usługi
opiekuńcze, co zwiększy tym samym zakres świadczonych usług osobom ich potrzebujących. Analiza i praktyczne
zastosowanie zapisów dotychczasowej uchwały potwierdzają, iż wymaga ona zmiany w proponowanym zakresie.
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