Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Majera
na 36. posiedzeniu Senatu
w dniu 3 marca 2017 r.
Oświadczenie skierowane do wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza
Szanowny Panie Wojewodo!
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu
wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga pomocy innych osób. Mogą też być przyznane osobie mającej rodzinę, jeśli osoba ta wymaga pomocy innych osób, a rodzina oraz małżonek niezamieszkujący wspólnie, wstępni i zstępni nie są w stanie takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze ze względu na swój charakter są bardzo ważnym instrumentem w kształtowaniu przestrzeni przyjaznej osobom starszym, umożliwiając im funkcjonowanie w warunkach domowych. Jak wynika
z informacji przekazanych mi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo znak:
DPS.V.0702.5.2016.WW z dnia 13 stycznia 2017), liczba samorządów lokalnych, które nie zapewniają usług
opiekuńczych, maleje – z 820 w 2013 r. do 785 w 2015 r.
Warto jednak zauważyć, że nadal niemal 1/3 gmin w naszym kraju nie zapewnia tego podstawowego dla
seniorów świadczenia. Osoby w wieku senioralnym niejednokrotnie w rozmowach ze mną i moimi pracownikami sygnalizują potrzebę rozwoju usług opiekuńczych, ponieważ spotykają się z odmową ich świadczenia
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Tymczasem, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
każda gmina, w której z rozeznania potrzeb wynika, że na jej terenie istnieje zapotrzebowanie na świadczenie
usług opiekuńczych, jest zobowiązana takie usługi zrealizować w ramach zadań własnych.
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o następujące informacje z terenu województwa, nad
którym Pan Wojewoda sprawuje nadzór.
1. Czy funkcjonują w województwie gminy, które w 2016 r. nie realizowały usług opiekuńczych dla osób
starszych?
2. Jakie są przyczyny, dla których poszczególne gminy nie realizowały w 2016 r. usług opiekuńczych?
3. Jakie działania podejmują urząd wojewody i samorządy lokalne, by tę sytuację zmienić?
Proponuję, aby pytając poszczególne jednostki o deficyt w tym zakresie, rozważyć dopytanie samorządów
lokalnych, czy nie planują w najbliższym czasie uruchomienia usług opiekuńczych na swoim terenie. Byłbym
wdzięczny za informacje w tym zakresie albo w formie zbiorczej, albo w formie kopii odpowiedzi poszczególnych jednostek samorządowych.
Z poważaniem
Ryszard Majer

