
Uchwala Nr LIIII1250/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 28 grudnia 2017 r. 


zmlenlaJq.ca uchwab; w sprawie okreslenia szczegolowych warunkow 
przyznawania i odplatnosci za usrugi opiekuncze i specjalistyczne usrugi 
opiekuficze oraz szczegolowych warunkow czc:;sciowego lub calkowitego 
zwolnienia od oplat, jak rowniez trybu ich pobierania 

Dzialajq.c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzq.dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z poZn. zm.), w zwiq.zku 
z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1769 z poZna zm.) Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastc:;puje: 

§l. 

W Uchwale Nr XXl423/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 
2015 r. w sprawie okreslenia szczegolowych warunkow przyznawania 
i odplatnosci za uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze oraz 
szczegolowych warunkow czc:;sciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak 
r6wniez trybu ich pobierania, wprowadza sic:; nastc:;pujq.ce zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : "Ustala sic:; koszt jednej godziny usrug 
w wysokosci 19,00 zl." 

2) zalq.cznik do Uchwaly otrzymuje brzmienie, okreslone w zalq.czniku do 
niniejszej Uchwaly. 

§ 2. 

1. Do spraw wszczc:;tych i niezakonczonych przed dniem wejscia w Zycie Uchwaly, 
stosuje sic:; przepisy Uchwaly w dotychczasowym brzmieniu. 

2. Zmiana decyzji administracyjnych wydanych przed dniem wejscia w Zycie 
Uchwaly, nastc:;puje w oparciu 0 przepisy Uchwaly w dotychczasowym brzmieniu. 

http:nastc:;pujq.ce
http:zmlenlaJq.ca


§ 3. 

Wykonanie Uchwaly powierza sift Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 4. 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzftdowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

Przewodnicz~cy 

Rady Miasta Rzeszowa 

~)ee 
Andr~ej Dec 



Uzasadnienie 

Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej 
(Dz. U z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) zobowi~uje Rad~ Gminy do okreslenia 

w drodze uchwaly szczeg6lowych warunk6w przyznawania odplatnosci za uslugi 
opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze, stanowi~ce zadania wlasne gminy 
o charakterze obowi~zkowym oraz szczeg6lowych warunk6w cz~sciowego lub 
calkowitego zwolnienia od oplat jak r6wniez trybu ich pobierania. 

Obowi~zuj~ca Uchwala Rady Miasta Rzeszowa Nr XXl423/2015 z dnia 
22 grudnia 2015 r. zmieniona Uchwal~ Nr XXXIV/724/2016 z dnia 
22 listopada 2016 r., ustala koszt jednej godziny uslug opiekunczych w wysokosci 
17 zl. 

Z kalkulacji wynika, ze koszt jednej godziny uwzgl~dniaj~cy place 
wraz z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi w 2016 r. wyni6s1 23,68 zl. 
Ustalaj~c koszt godziny uslug opiekunczych ponizej faktycznie ponoszonych 
wydatk6w kierowano si~ faktem, iz z tej fonny pomocy korzystaj~ osoby, kt6re ze 
wzgl~du na sytuacj~ zdrowotn~, rodzinn~, ekonomiczn~ wymagaj~ szczeg61nego 
wsparcia ze strony gminy. 

W projekcie uchwaly przedstawiono r6wniez propozycje ustalenia 
wysokosci najnizszej emerytury netto, jako podstawy ustalenia prog6w 
dochodowych oraz uzalemionych od dochodu zasad odplatnosci. Od dnia 1 marca 
2017 r. najnizsza emerytura i renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy 
wynosi 854,00 zl netto. Kwota najnizszej emerytury i renty z tytulu calkowitej 
niezdolnosci do pracy jest wyzsza od proponowanego w ustawie 0 pomocy 
spolecznej kryterium dochodowego, uprawniaj~cego do nieodplatnych swiadczen 
pomocy spolecznej. 

W grupie os6b wymagaj~cych pomocy w fonnie uslug opiekunczych, 
znaczna cz~sc to osoby samotne 0 niskich dochodach. W zwi~zku z tym przyj~cie 
za podstaw~ naliczania odplatnosci kwoty najnizszej emerytury dalaby znacznie 
wi~kszej ilosci os6b 0 najnizszych dochodach mozliwosc korzystania z uslug 
opiekunczych nieodplatnie. Zgodnie z zapisami ustawy 0 pomocy spolecznej, 
nieodplatne uslugi opiekuncze przysluguj~ osobom, kt6re uprawnione s~ do 
finansowego wsparcia z pomocy spolecznej, wymagaj~cym szczeg61nej troski 
i ochrony. 

Bior~c pod uwag~ doch6d osoby samotnie gospodaruj~cej oraz osoby 
pozostaj~cej we wsp61nym gospodarstwie don10wym, przedstawiono propozycj~ 
tabeli, okreslaj~cej wysokosc odplatnosci za uslugi opiekuncze i specjalistyczne 
uslugi opiekuncze, uwzgl~dniaj~c~ ustalone progi dochodowe. 

Maj~c na uwadze dobro chorego a szczeg61nie samotnego czlowieka 
o niskich dochodach zwracam si~ z prosb~ 0 przyj~cie przedstawionego projektu 
uchwaly. 



I 

Zal~cznik 
do Uchwaly Rady Miasta Rzeszowa 
nr LIIV1250/2017 
z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Tabela okreslaj,!ca wysokosc odplatnosci za uslugi opiekuficze i specjalistyczne uslugi 
. k ' 1 dni . 1 . d h d k d' 19 Iople uncze, uwzg.l~~ aJ qca usta one progl oc 0 owe- oszt go zlny z 

Doch6d netto na osobcr - % najnizszej 
emerytury 

Wysokosc odplatnosci za 1 godzincr liczona od koszt6w uslugi 
dla: 

Osoby samotnie 
gospodarujtlcej 

Osoby w rodzinie 

% 
zlotych 

% 
zlotych 

0-100% 854001), - nieodplatnie - nieodplatnie 

100%-120% 1024,80 5% 0,95 7% 1,33 

120%-140% 1195,60 10% 1,90 15% 2,85 

140%-160% 1366,40 15% 2,85 250/0 4,75 

160%-180% 1537,20 20% 3,80 40% 7,60 

180%-200% 1708,00 25% 4,75 50% 9,50 

200%-220% 1878,80 30% 5,70 60% 11,40 

220%-240% 2049,60 40% 7,60 80% 15,20 

\ 240%-260% 2220,40 50% 9,50 90% 17,10 

260%-280% 2391,20 70% 13,30 I 100% 19,00 

280%-300% 2562,00 90% 17,10 100% 19,00 

300%-320% 2732,80 100% 19,00 100% 19,00 

I Powyzej 320% 2732,80 100% 19,00 100% 19,00 

1 ) Od dnia 1 marca 2017 r. najnizsza emerytura i renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy wynosi 854,00 zl 

netto tj. 1000,00zl brutto. 


