Uzasadnienie.
Zgodnie z obowiązującą aktualnie uchwałą Nr XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania
przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu
czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad
ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze, z pomocy w formie usług
opiekuńczych korzystają m. in. osoby o dochodzie przekraczającym 450% kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. aktualnie
2 146,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 575,50 zł na osobę w rodzinie.
Stwierdzono, Ŝe dochód w tej wysokości pozwala na samodzielne przezwycięŜenie
trudnej sytuacji Ŝyciowej poprzez opłacenie opieki
świadczonej przez osoby
(podmioty) działające na wolnym rynku usług, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy. W związku z
powyŜszym oraz faktem występowania niedoboru środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej
Kraków, zasadne jest ograniczenie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób o
wysokich dochodach tylko do osób samotnych w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy.
Aktualnie łączna liczba godzin usług realizowanych na rzecz osób samotnie
gospodarujących i osób w rodzinie o dochodach przekraczających 450% kryterium
ustawowego wynosi rocznie ok. 2% łącznej liczby realizowanych godzin usług
opiekuńczych. W sytuacji gdy osoby te nie zostaną objęte pomocą wydatki Miasta z
tego tytułu zostaną zmniejszone o około 160 000 zł (przyjmując cenę jednej godziny
zaplanowaną na rok 2010 w kwocie 11,00 zł oraz łączną liczbę godzin wynikająca z
projektu planu finansowego MOPS na 2010 r. tj. 730 000 godzin). W związku z faktem,
Ŝe osoby te ponosiłyby pełną odpłatność za świadczone usługi, o porównywalną kwotę
zmniejszone zostaną równieŜ dochody Miasta z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
W związku ze stwierdzonymi w trakcie realizacji uchwały przypadkami, gdy
niewielki wzrost dochodu osoby objętej pomocą (w szczególności w związku z
coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych) powodował wzrost odpłatności
nawet o 100% (np. przejście z przedziału o odpłatności 20% do następnego przedziału o
odpłatności 40%), wskazane jest uregulowanie tej kwestii poprzez dodanie zapisu o
niezwiększaniu odpłatności za usługi w przypadkach, gdy wzrost dochodu osoby objętej
pomocą powodowałby wzrost szacunkowej miesięcznej odpłatności za usługi o kwotę
przekraczającą 50% kwoty wzrostu dochodu. Z uwagi na trudności w oszacowaniu
liczby osób których dochód wzrośnie w przyszłości o kwotę powodującą przejście do
następnego przedziału odpłatności, skutki finansowe wprowadzenia powyŜszej regulacji
(tj. zmniejszenie wpływów Miasta z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze) są trudne
do określenia, natomiast doświadczenie lat ubiegłych wskazuje, Ŝe sytuacje takie
stanowią znikomy procent ogółu zmian odpłatności z tytułu waloryzacji świadczeń
emerytalno-rentowych, zatem nie przewiduje się istotnego wpływu wprowadzenia ww.
regulacji na ogólną kwotę dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

