Raport
z konsultacji z Lodzk~ Rad~ Dzialalnosci POZytku Publicznego i organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa
wart.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Lodzi w sprawie okreslenia szczegolowych warunkow przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuDcze i specjalistyczne uslugi
opiekuDcze, z wyl~czeniem specjalistycznych uslug opiekuDczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegolowych warunkow
cz~sciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak rowniez tryb ich pobierania.

1. Zestawienie propozycji i opinii zgloszonych w trakcie konsultacji ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lodzi do wszystkich
kategorii zgloszonych propozycji wraz z uzasadnieniem:

L.p.

1.

Obecne brzmienie zapisu w projekcie uchwaly

§.3.1. Cena zajednq godziny uslug opiekullczych
wynosi 18,60 zl.
2. Cena zajednq godziny specjalistycznych uslug
opiekullczych wynosi 20,00 zl.
3. Cena zajednq godziny specjalistycznych uslug
opiekullczych wynosi 20 zl.
4. Cena zajednq godziny specjalistycznych uslug
opiekullczych swiadczonych w soboty, niedziele
i swiyta wynosi 32 zl.

Propozycje do projektu

U zasadnienie

Stanowisko Prezydenta Miasta
Lodzi

§3.1. Cena za jednq godziny uslug
opiekuiiczych wynosi 20 zl.
2. Cena za jednq godziny
specjalistycznych uslug
opiekuiiczych wynosi 25 zl.
3. Cena za jednq godziny uslug
opiekuiiczych i specjalistycznych
uslug opiekullczych swiadczonych
w soboty, niedziele i swiyta
zwiykszonajest 050% w stosunku
do cen, 0 ktorych mowa w ust. 1 i
ust. 2.

Proponowana kalkulacja ceny
roboczogodziny oparta jest 0
porownanie z cenami
analogicznych uslug w innych
gminach. Specyfikacja struktury
dochodow mieszkaiicow Lodzi
powoduje, ze oparcie kalkulacji
o porownanie nie zapewnia
adekwatnosciproponowanych
cen, a ponadto, proponowany
wariant powodowac bydzie
deficyt srodkow
przeznaczonych na uslugi
opiekullcze w kwocie oko1o 1
mIn zl w II polroczu 2017 r., co
stanowi rownowartosc
jednomiesiycznego
zapotrzebowania na ww.
swiadczenia. Ponadto koszt
spo1eczny podwyzszenia

NEGATYWNE
Proponowane ceny 1 godziny
uslug opiekullczych oraz
specj alistycznych uslug
opiekullczych swiadczonych
odpowiednio w dni robocze
oraz soboty, niedziele i swiyta
zostaly ustalone w drodze
otwartego konkursu ofert.

2.

3.

Zal,!cznik Dr 1
Wysokosc dochodu
osoby w stosunku do
kryterium dochodowego
dla osoby samotnie
gospodaruj,!cej w
ustawie z dnia 12 marca
2004 r. 0 pomocy
spolecznej:
powyzej 100% do150%
powyzej 150%do 200%
powyzej 200% do 250%
powyzej 250% do 300%
powyzej 300% do 400%
powyzej 400% do 500%
powyzej 500%
Zal,!cznik Dr 2
Wysokosc dochodu na
osoby w rodzinie
w stosunku do kryterium
dochodowego na osoby
w rodzinie okreslonego
w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. 0 pomocy
spolecznej:
powyzej 100% do 170%
powyzej 170% do 220%

Wysokosc
odplatnosci za
godziny uslug
opiekuitczych lub
specj alistycznych
uslug opiekuJiczych
liczona od ceny
uslugi
2%
10%
30%
50%
70%
90%
100%
Wysokosc
odplatnosci za
godziny uslug
opiekuitczych lub
specjalistycznych
uslug opiekuitczych
liczona od ceny
uslugi
15%
30%

Wysokosc
odplatnosci za
godziny uslug opiekuitczych lub
specjalistycznych
uslug
opiekuitczych liczona od ceny
uslugi
5%
10%
30%
50%
100%
150%
200%
Wysokosc
odplatnosci za
godziny uslug opiekuJiczych lub
specjalistycznych
uslug opiekuJiczych liczona od ceny
uslugi

10%
20%

odplatnosci za uslugi
opiekuitcze powodowac bydzie
znaczny sprzeciw ze strony
osob wymagaj,!cych tego
rodzaju pomocy. Sugerowany
wariant jest mniej dokuczliwy
spolecznie, a jednoczesnie przez
propozycje zmian warunkow
doplat pozwoli ograniczyc
ryzyko deficytu srodkow na
zapewnienie uslug
opiekuitczych.
Proponowana zmiana zaklada
Ochrony interesow grupy
o najniZszych dochodach, przy
j ednoczesnym zwiykszeniu
stopnia partycypacji w kosztach
opieki ze strony osob, ktorych
dochody pozwalaj,! na
poszukiwanie tej opieki na
rynku otwartym. Co istotne,
proponowane najwyzsze stawki
oplat za uslugi opiekuitcze nie
przekraczaj'! rownowartosci
70% rynkowej ceny uslug
kupowanych, a zarazem
spelniaj,! postulat
sprawiedliwosci spolecznej.
Proponowana zmiana zaklada
ochrony interesow grupy
o najniZszych dochodach, przy
j ednoczesnym zwiykszeniu
stopnia partycypacji w
kosztach opieki ze strony osob,
ktorych dochody pozwalaj,!
na poszukiwanie tej opieki na
rynku otwartym. Co istotne,
proponowane najwyzsze stawki
oplat z~_!l~hIgi opiekuitcze nie

NEGATYWNE
Proponowany projekt
uchwaly, poprzez ustalenie
odplatnosci na poziomie 2%
kosztow pelnej godziny dla
osob 0 najniZszych dochodach
jest bardziej korzystny niz
wnioskowana zmiana. Ponadto
przepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 r. 0 pomocy
spolecznej nie pozwalaj,!
na wprowadzenie odplatnosci
wyzszej niZ calkowity koszt
uslugi.

NEGATYWNE
Przepisy ustawy z dnia 12
marca 2004 r. 0 pomocy
pozwalaj,!
spolecznej
nie
na wprowadzenie odplatnosci
wyzszej niZ calkowity koszt
uslugi.

powyzej 220% do 270%
powyzej 270%do 320%
powyzej 320% do 420%
powyzej 420%

50%
70%
90%
100%

50%
80%
150%
200%

przekraczaj(!. r6wnowartosci
70% rynkowej ceny uslug
kupowanych, a zarazem
spelniaj(!. postulat
sprawiedliwosci spolecznej.

I

!

4.

5.

6.

Zal(!.cznik Dr 1 do uchwaly

Utrzymanie procent6w/poziom6w
odplatnosci zgodnie z uchwal(!.
Rady Miejskiej z dnia 29 maja
2013 r.

Zal(!.cznik nr 2 do uchwaly

Obnizenie odplatnosci
(z 20 do 15% stawki) za godziny
uslug w przypadku os6b w rodzinie
(gospodarstwo wieloosobowe) w
zakresie 100-170% wysokosci
dochodu moma okreslic jako
pozytywne.

§3 pkt.1 Cena zajedna godziny uslug
opiekuiiczych wynosi 18,60 zl

Cena zajedn(!. godziny uslug
opiekuiiczych wynosi 17 zl

Podniesienie
procent6w/poziom6w
odplatnosci w przypadku os6b
samotnie gospodaruj(!.cych
nalei:y ocenic negatywnie dostypnosc uslug opiekuiiczych
oraz specjalistycznych uslug
opiekuiiczych dla mieszkanc6w
Lodzi jest na bardzo niskim
poziomie. Podwyzszenie
poziom6w odplatnosci jeszcze
bardziej poglybi dyskryminacjy
os6b wymagaj(!.cych wsparcia.

NEGATYWNE
Projekt uchwaly oraz
proponowane w nim stawki
odplatnosci podlegal analizie
por6wnawczej w stosunku do
innych uchwal
obowi(}ZUj(!.cych na terenie
kraju. W stosunku do innych
rozwi(!.Zall na terenie Miasta
Lodzi zachowano najszersze
progi dochodowe w
por6wnaniu do kryteri6w
dochodowych okreslonych w
przepisach 0 pomocy
spolecznej oraz najwyzszy
doch6d osoby/rodziny
ustalaj(!.cy odplatnosc w pelnej
stawce.

ObniZenie odplatnosci (z 20 do
15% stawki) za godziny uslug
w przypadku os6b w rodzinie
(gospodarstwo wieloosobowe)
w zakresie 100-170%
wysokosci dochodu moma
okreslic jako pozytywne.

NEGATYWNE
Uzasadnienie jak w pkt 4.

Znaczna cz~sc miast oglosila
(znacznie wczesniej) stawky
wynosz(!.c(!. 17 zl, a nie 18,6 zl
co negatywnie wplywa na
dostypnosc swiadczenia.

NEGATYWNE
Proponowane ceny 1 godziny
uslug opiekuiiczych oraz
specjalistycznych uslug
opiekuiiczych swiadczonych
odpowiednio w dni robocze
oraz soboty, niedziele i swiyta
zostaly ustalone w drodze
otwartego konkursu ofert.

7.

Zal,!cznik nr 2 do uchwaly

Zromicowanie w poziomach
odplatnosci 2-4 (30/50/70%) jest
bardzo wysokie. PoniZej odplatnosc
dla osob w rodzinie (odpowiednio
DO/ UO w soboty, niedziele i
swiyta/ SUO / SUO w soboty,
niedziele i swiyta)
30% - 5,58 zl/ 6,60 zl/ 6,00 zl/
9,60 zl;
50% - 9,30 zl/ 11,00 zl/ 10,00 zl/
16,00 zl;
70% - 13,02 zl/ 15,40 zl/ 14,00 zl/
22,40 zl;
i nalezaloby wobec tego dodac
dodatkowe poziomy odpIatnosci
(zromicowanie co 10 lub 15%),
a niezalemie od tego obniZyc
poziomy procentowe kryterium
dochodowego w przypadku osob
w rodzinach (szczegolnie dotyczy
to osob z niepemosprawnosciami)

ZroZnicowanie w poziomach
odplatnosci 2-4 (30/50/70%)
jest bardzo wysokie i ogranicza
dostypnosc do uslug
opiekullczych oraz
specjalistycznych uslug
opiekullczych.
Ze wzglydu na nisk,! dostypnosc
swiadczeii nalezaloby takZe
obniZyc poziomy procentowe
kryterium dochodowego w
przypadku osob w rodzinach
(szczegolnie dotyczy to osob
z niepemosprawnosciami).

NEGATYWNE
Projekt uchwaly oraz
proponowane w nim stawki
odplatnosci podlegal analizie
porownawczej w stosunku do
innych uchwal
obowil:!ZUj,!cych na terenie
kraju. W stosunku do innych
rozwi(!Zall na terenie Miasta
Lodzi zachowano najszersze
progi dochodowe w
porownaniu do kryteriow
dochodowych okreslonych w
przepisach 0 pomocy
spolecznej oraz najwyzszy
dochod osoby/rodziny
ustalaj,!cy odplatnosc w pemej
stawce.

2. Podsumowanie wynik6w konsultacji

Konsultacje byly prowadzone w okresie od dnia 12 sierpnia 2017 r. do dnia
26 sierpnia 2017 r. Przedmiotem konsultacji byl projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi
w sprawle okreslenia szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odplatnosci za uslugi
opiekuncze i specj alistyczne uslugi opiekuncze, z wyl,!czeniem specj alistycznych uslug
opiekunczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg6lowych warunk6w
czysciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wniez tryb ich pobierania.
I(onsultacje byly prowadzone z L6dzk,! Rad,! Dzialalnosci Pozytku Publicznego
i organizacjami pozarz,!dowymi oraz podmiotami,
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
W trakcie

0

0

kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.

trwania

konsultacji
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formularze

zawieraj,!ce
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i opinie do konsultowanego dokumentu Polityki. Uwagi te zostaly zamieszczone w formie
tabelarycznej w cZysci 1 raportu.

