PROJEKT
UCHWAŁA NR ………………
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia … … … … … ... 2017r.

w sprawie ustalenia 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930, 1583, 1948 i 2174) - Rada Miasta Milanówka
uchwala, co następuje:
§ 1.
Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania przysługuje:
1) Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;
2) Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 2.
Usługi opiekuńcze dzielą się na:
1) Usługi opiekuńcze gospodarcze - obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych oraz kontaktów z otoczeniem;
2) Usługi opiekuńcze pielęgnacyjne - obejmują zalecaną przez lekarza pielęgnację
świadczeniobiorcy;
3) Specjalistyczne usługi opiekuńcze - są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
§ 3.
1. Usługi opiekuńcze gospodarcze i pielęgnacyjne świadczone są przez opiekunki
zatrudnione przez podmiot, z którym Ośrodek Pomocy Społecznej ma zawartą
stosowną umowę.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez specjalistów zatrudnianych
przez podmiot, z którym Ośrodek Pomocy Społecznej ma zawartą stosowną umowę.

§ 4.
1. Usługi opiekuńcze przyznaje się w formie decyzji administracyjnej w oparciu
o przeprowadzony wywiad środowiskowy określający sytuację życiową, zdrowotną
i majątkową na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z urzędu.
2. Gmina Milanówek realizuje następujące rodzaje usług opiekuńczych:
a) usługi opiekuńcze gospodarcze
b) usługi opiekuńcze pielęgnacyjne
c) specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. Usługi opiekuńcze gospodarcze przyznaje się na czas, na jaki niezbędne jest
świadczenie tych usług w zakresie ustalonym w drodze wywiadu środowiskowego.
4. Usługi opiekuńcze pielęgnacyjne przyznaje się na czas, na jaki niezbędne jest
świadczenie tych usług w zakresie ustalonym w drodze wywiadu środowiskowego
i na podstawie stosownego zaświadczenia lekarskiego.
5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na czas, na jaki niezbędne jest
świadczenie tych usług według zlecenia wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu
neurologii, ortopedii, kardiologii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, określającego
rodzaj świadczenia i ilość zabiegów. Zlecenie wydane przez lekarza specjalistę może
zostać zweryfikowane w trakcie realizacji usługi przez specjalistę ds. rehabilitacji
medycznej wykonującego usługę, w zależności od potrzeb.
6. Osoba ubiegająca się o specjalistyczną usługę opiekuńczą jest zobowiązana do
przedłożenia informacji o wykorzystaniu swoich możliwości i uprawnień
wynikających ze świadczeń przysługujących w ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia.
§ 5.
W przypadku osób posiadających rodzinę (zobowiązaną do alimentacji w myśl
obowiązujących przepisów), zakres i wysokość odpłatności za usługi ustala się w oparciu
o możliwości pomocy ze strony rodziny.
§ 6.
1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynika z umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem
Pomocy Społecznej a podmiotem realizującym te usługi.
2. Rodzaj i ilość świadczeń realizowanych przez Gminę Milanówek w ramach usług
opiekuńczych uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy.
§ 7.
1. Odpłatność za usługi opiekuńcze gospodarcze i pielęgnacyjne ustala się w zależności
od kwoty dochodu na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy obliczonego wg poniższej
tabeli
% dochodu na osobę w rodzinie
w stosunku do kryterium ustawowego –
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
(w zaokrągleniu do pełnego procenta w dół)
101
do 150
151
do 200
201
do 250
251
do 300
301
do 400
Powyżej 400

Osoby samotne
i samotnie
gospodarujące

Osoby w rodzinie

5%
10 %
15 %
30 %
50 %
100 %

10 %
20 %
30 %
50 %
100 %
100 %

2. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od kwoty
dochodu na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy obliczonego wg poniższej tabeli
% dochodu na osobę w rodzinie
w stosunku do kryterium ustawowego art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
(w zaokrągleniu do pełnego procenta w dół)
201 do 250
251 do 300
301 do 350
351 do 400
401 do 450
Powyżej 451

Osoby samotne
i samotnie
gospodarujące

Osoby w rodzinie

10 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %

20 %
40 %
60 %
80 %
100%
100 %

3. Ustaloną w decyzji odpłatność za usługi opiekuńcze, świadczeniobiorca wpłaca na
rzecz Gminy Milanówek na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia
10-go następnego miesiąca.
§ 8.
W przypadku, gdy część lub całość odpłatności pokrywa rodzina świadczeniobiorcy, należną
wysokość określa się w umowie zawieranej między członkiem rodziny a Kierownikiem
Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę określoną w umowie rodzina/członek rodziny wpłaca na
rzecz Gminy Milanówek na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 10-go
następnego miesiąca.
§ 9.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od ponoszenia przez
świadczeniobiorcę odpłatności, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2 w części lub całości za
wykonane usługi, co może mieć miejsce w szczególności w razie bardzo trudnej sytuacji
zdrowotnej świadczeniobiorcy, wysokich kosztów leczenia lub rehabilitacji, zdarzeń
losowych lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka i Kierownikowi Ośrodka
Pomocy Społecznej w Milanówku.
§ 11.
Traci moc Uchwała Nr 293/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak
również trybu ich pobierania.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

U ZASAD N I E N I E
Zmiana uchwały Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009 r. wynika z faktu
wprowadzenia do jej treści uszczegółowienia zasad przyznawania i odpłatności za
specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi). Ten typ usług przewidziany jest w art. 50 ust. 4 ustawy
o pomocy społecznej. Odpłatność za usługi opiekuńcze gospodarcze i pielęgnacyjne
pozostawia się na dotychczasowym poziomie odpłatności, co nie będzie skutkowało
obciążeniem dla budżetu gminy. Natomiast, dla specjalistycznych usług opiekuńczych
podwyższa się kryterium dochodowe do 200 % kryterium dochodowego dla osoby samotnie
gospodarującej tj. do kwoty 1268 zł i kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj.
do kwoty 1028 zł. Z rozeznania rynku wynika, iż średnia cena specjalistycznych usług
opiekuńczych (rehabilitacja tj. masaże, kinezyterapia, logopedia, ćwiczenia ruchowe
indywidualne) to kwota ok. 60 zł za 30 minut usługi.
Na podstawie danych statystycznych uzyskanych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim ustalono, że w okresie ostatnich 3 lat
(2014-2016) dla mieszkańców Milanówka wydano 417 orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności, w tym według wieku: 37 orzeczeń wydano dla osób w wieku 16-25 lat;
49 orzeczeń dla osób w wieku 26-40 lat; 138 orzeczeń dla osób w wieku 41-59 lat;
193 orzeczenia dla osób w wieku 60+. Zaś według płci, statystyka orzeczeń wydanych
w ciągu ostatnich 3 lat wyglądała następująco: dla kobiet wydano 203 orzeczenia, dla
mężczyzn wydano 214 orzeczeń.
Można zatem przyjąć, że ze specjalistycznych usług opiekuńczych może skorzystać w ciągu
roku ok. ¼ niepełnosprawnych mieszkańców Milanówka tj. ok. 100 osób, co może rodzić
skutek finansowy w wysokości 150 000,00 zł rocznie (100 osób x 60 zł x 25 godzin).
Proponowany projekt uchwały wprowadza także zapis dotyczący ponoszenia odpłatności za
świadczone usługi zarówno przez osoby ubiegające się o wsparcie w formie usług
opiekuńczych jak i przez członków ich rodzin w drodze alimentacji na rzecz osoby bliskiej.
Taka forma pomocy alimentacyjnej przewidziana jest w art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że proponowane rozwiązanie wpłynie
na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Miasto Milanówek na ten cel oraz spowoduje
pozostanie osoby rehabilitowanej w jej naturalnym środowisku, zmniejszając tym samym
koszty zapewnienia pobytu w placówce opiekuńczej.
Ponadto, z uwagi na 2009 rok przyjęcia aktualnie obowiązującej uchwały należało
zaproponować nową jej treść, a nie wprowadzać zmianę jedynie w odniesieniu do
specjalistycznych usług opiekuńczych.

