Projekt
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 301/XXXIX/06 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2006 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz w związku z Programem „Usługi opiekuńcze dla
osób niepełnosprawnych” z dnia 28 lutego 2019 r. ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, który jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Załączniku nr 1 do uchwały Nr 301/XXXIX/06 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2006 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,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4, po ust. 3, dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: ”Zwalnia się z odpłatności za usługi
opiekuńcze osoby objęte Programem „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2019,
których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy
społecznej,
2) w § 4, po ust. 4, dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: ”Cenę 1 (jednej) godziny usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub
wynika ona z umowy zawartej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.
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Uzasadnienie
W dniu 6 marca 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków
do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, realizowanego w ramach
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r. poz. 2192). Program
adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych:
a) w wieku do 75 r. życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również
z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy
i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) dla dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osoby, o których mowa powyżej winny spełniać warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie
o pomocy społecznej, a dochód ich nie może przekraczać 350 % kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 2 453,50 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 1 848,00 zł na osobę w rodzinie.
Ministerstwo rekomenduje, by osoby, których dochód nie przekracza wymienionego wyżej kryterium
dochodowego nie ponosiły odpłatności za usługi opiekuńcze współfinansowane z Programu „Usługi
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Chcąc dostosować przedmiotową odpłatność do rekomendacji
programu, konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w uchwale Nr 301/XXXIX/06 Rady Gminy
Wiązowna z dnia 26 stycznia 2006 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.
W ramach Programu gmina otrzymuje wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług
opiekuńczych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację
specjalistycznych usług opiekuńczych. Koszt jednej godziny usługi wynosi ok. 22,00 zł dla usług
opiekuńczych i ok. 35,00 zł dla specjalistycznych usług opiekuńczych. W związku z powyższym podjęcie
niniejszej uchwały powoduje zwiększenie planu wydatków. Wydatki poniesione w ramach Programu są
kwalifikowalne od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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