
UCHWA A  Nr ___/6/___/11

RADY  MIEJSKIEJ  W  I OWEJ

z dnia __________________ 2011 r.

zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia warunków przyznawania i odp atno ci za us ugi
opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze z wy czeniem specjalistycznych us ug
opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków cz ciowego lub

ca kowitego zwolnienia od op at i trybu ich pobierania a tak e zasad zwrotu wydatków za te
us ugi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 stycznia 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 w zwi zku z art. 17 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z
pó n. zm. 2) uchwala si , co nast puje:

§ 1. W uchwale 285/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie
okre lenia warunków przyznawania i odp atno ci za us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi
opieku cze z wy czeniem specjalistycznych us ug opieku czych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz warunków cz ciowego lub ca kowitego zwolnienia od op at i trybu ich
pobierania a tak e zasad zwrotu wydatków za te us ugi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 140, poz.
2007) § 5 i § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Warunkiem cz ciowego zwolnienia wiadczeniobiorców b cych osobami
samotnymi lub samotnie gospodaruj cymi jest posiadanie dochodu przekraczaj cego kryterium
dochodowe okre lone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy spo ecznej jednak w nie wi kszej
wysoko ci ni  pi ciokrotno  tej kwoty.

2.  Wysoko  cz ciowego  zwolnienia  z  op aty,  o  której  mowa  w   §  3  ust.  1,  dla  osób
okre lonych w ust. 1 wynosi:

Dochód w % kwoty
okre lonej na podstawie
art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

o pomocy spo ecznej

Wysoko  cz ciowego zwolnienia
okre lona w procentach,

od ceny za 1 godz. us ugi opieku czej
wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1

101-151 95
powy ej 151-201 90
powy ej 201-251 85
powy ej 251-301 75

1 Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej  ustawy zosta y  og oszone w Dz.  U.  z  2002 r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz.
1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz.
1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622.



powy ej 301-351 65
powy ej 351-401 55
powy ej 401-451 40
powy ej 451-500 25

§ 6. 1. Warunkiem cz ciowego zwolnienia wiadczeniobiorców b cych osobami w rodzinie
jest posiadanie dochodu przekraczaj cego kryterium dochodowe okre lone w art. 8 ust. 1 pkt. 2
ustawy o pomocy spo ecznej jednak w nie wi kszej wysoko ci ni  4-krotno  tej kwoty.

2.  Wysoko  cz ciowego  zwolnienia  z  op aty,  o  której  mowa  w   §  3  ust.  1,  dla  osób
okre lonych w ust. 1 wynosi:

Dochód w % kwoty
okre lonej na podstawie
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy

o pomocy spo ecznej

Wysoko  cz ciowego zwolnienia
okre lona w procentach,

od ceny za 1 godz. us ugi opieku czej
wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1

101-151 95
powy ej 151-201 85
powy ej 201-251 70
powy ej 251-301 50
powy ej 301-351 30
powy ej 351-401 20

§ 2 . Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 3. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Lubuskiego.



UZASADNIENIE  DO  PROJEKTU  UCHWA Y

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 stycznia 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pó n. zm. )  oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 w zwi zku z
art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. Nr 175,
poz. 1372 z pó n. zm. ) proponuje si  przyj cie zmiany do uchwa y w sprawie us ug
opieku czych.
Projekt uchwa y zmienia warunki cz ciowego lub ca kowitego zwolnienia od op at.

Pomoc w formie us ug opieku czych lub specjalistycznych us ug opieku czych z
wy czeniem specjalistycznych us ug opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
przys uguje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj
pomocy innych osób, a s  tej pomocy pozbawieni. Organizowanie i wiadczenie us ug
opieku czych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania jest zadaniem w asnym
gminy o charakterze obowi zkowym.
Realizacja powy szego zadania odbywa si   na podstawie  ustawy z 12 marca 2004 r. o
pomocy spo ecznej oraz Uchwa y  Nr 285/5/ XXXIII/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9
listopada 2009 r. w sprawie zasad wiadczenia us ug opieku czych i specjalistycznych us ug
opieku czych.

Proponowane zmiany maj  na celu dostosowanie odp atno ci za us ugi opieku cze
do mo liwo ci finansowych osób starszych i niepe nosprawnych wymagaj cych pomocy w
rodowisku rodzinnym.

Na podstawie sporz dzonej diagnozy rodowiska lokalnego osób wymagaj cych pomocy w
zakresie podstawowym ustalono, i   obecna odp atno  za 1 godzin wiadczonej pomocy
jest zbyt wysoka do mo liwo ci finansowych osób korzystaj cych lub mog cych skorzysta
z tej formy pomocy.
Niew tpliwie niekorzystny wp yw na t  sytuacj  ma utrzymanie od 2006 r. tych samych
kryteriów dochodowych zawartych w art. 8 ustawy o pomocy spo ecznej.
Zgodnie z art. 9  w/w ustawy, kryteria dochodowe podlegaj  weryfikacji co 3 lata, z
uwzgl dnieniem wyniku bada  progu interwencji socjalnej. Niestety, Trójstronna Komisja
do Spraw Spo eczno-Gospodarczych w 2009 r. niezmiennie utrzyma a obowi zuj ce kwoty
kryteriów dochodowych do nast pnej weryfikacji w roku 2012.
W wyniku tej sytuacji pomimo, i  od  sze ciu lat ro nie wysoko  najni szej emerytury,
nast puje wzrost cen za produkty ywno ciowe, op aty za energi  i inne media, to kryterium
dochodowe uprawniaj ce do skorzystania z pomocy spo ecznej jest takie same tj.
- art. 8.1.  Prawo do wiadcze  pieni nych z pomocy spo ecznej, z zastrze eniem art. 40,
41, 53a, 78 i 91, przys uguje:
1) osobie samotnie gospodaruj cej, której dochód nie przekracza kwoty 477 z , zwanej dalej
„kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj cej”,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osob  nie przekracza kwoty 351 z , zwanej dalej
„kryterium dochodowym na osob  w rodzinie”,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob  w
rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”.
Z uwagi na powy sz  sytuacj , kieruj c si  dobrem osób i rodzin znajduj cym si  w
trudnych sytuacjach yciowych, których oni sami nie s  w stanie pokona , jak równie
zapobiegaj c marginalizacji i wykluczeniu z ycia spo ecznego osób starszych   i
niepe nosprawnych, proponuje si  przyj cie przedstawionej uchwa y.


