U C H W A Ł A NR XXI/241/2004
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności,
zwrotu wydatków za specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat,
jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art.17 ust.1 pkt.11, art.36 pkt.2 lit. m, art.50 ust. 6 oraz art.96 ust.1
pkt.1, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr. 64 poz. 593 i
Nr 99 poz. 1001) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz.558, Nr. 113 poz. 984, Nr. 153 poz. 1271 i Nr. 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.719 i
Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta uchwala
co następuje:
§ 1. Organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim, zwanemu dalej „Ośrodkiem”.
§ 2.1. Ośrodek świadczy następujące rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych:
1) pielęgnację,
2) rehabilitację fizyczną,
3) usprawnianie do życia w społeczeństwie,
4) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne.
2. Specjalistyczne usługi pielęgnacyjne obejmują:
1/ czynności profilaktyczno-diagnostyczne, w szczególności:
a) zamawianie wizyt lekarskich i realizacja recept,
b) kontrola parametrów życiowych,
c) zapobieganie odleżynom i odparzeniom,
d) zapobieganie przykurczom,
e) pobieranie materiałów do badań (krew, kał, mocz),
f) prowadzenie stosownej dokumentacji.
2/ czynności pielęgnacyjne, w szczególności zaspokajanie potrzeb życiowych:
czystości, oddychania, odżywiania, wydalania, ruchu, psycho-społecznych i
bezpieczeństwa,
3/ wykonywanie zleceń lekarskich, w szczególności:
a) zmiana opatrunku,
b) zmiana worka Folley`a, płukanie pęcherza,
c) wykonywanie lewatywy przeczyszczającej,
d) rozkładanie i podawanie leków,

e) zakraplanie oczu i uszu,
f) wykonywanie iniekcji,
g) wykonanie inhalacji,
4/ usługi gospodarcze, w szczególności:
a) dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części
mieszkania (w zakresie jednego pokoju i kuchni), utrzymanie w czystości
sprzętu i urządzeń sanitarnych,
b) utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu
gospodarstwa domowego,
c) przepierki rzeczy osobistych i odzieży, prasowanie,
d) organizowanie prania bielizny pościelowej,
e) dokonywanie lub pomoc w realizacji zakupów podstawowych artykułów
spożywczych i niezbędnych dla egzystencji podopiecznego artykułów
przemysłowych oraz prowadzenie zeszytu wydatków,
f) dostarczanie gotowych posiłków, zakupionych przez podopiecznego, do
domu, ich podgrzanie i podanie,
g/ przygotowanie posiłków: śniadania, obiadu, kolacji
h) przynoszenie wody,
i) przynoszenie opału z miejsca składowania, palenie w piecu,
j) załatwianie spraw urzędowych,
k) pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi,
l) wietrzenie pomieszczeń.
5/ wykonywanie innych czynności, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania
podopiecznego w środowisku.
§ 3.1. Istnienie przesłanek do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych
Ośrodek ustala w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy.
2. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, ich szczegółowy zakres i okres
świadczenia określa Ośrodek w drodze decyzji, na podstawie wywiadu, o którym mowa w
ust.1, uwzględniając, w miarę możliwości, wnioski podopiecznego.
§ 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem, zatrudnione w Ośrodku, a także mogą być świadczone
przez osoby fizyczne i instytucje, którym Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zleci ich realizację
na podstawie stosownej umowy.
§ 5. Szczegółowe warunki odpłatności i zwrotu wydatków za specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich
pobierania, określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6. Osoby korzystające w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały ze
specjalistycznych usług opiekuńczych na mocy ostatecznych decyzji Ośrodka, ponoszą
odpłatność i zwrot wydatków za te usługi na dotychczasowych zasadach, przez okres na jaki
decyzje te zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza się
Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu:
1/ w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
2/ na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
§ 9. Traci moc uchwała Nr LVI/553/97 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z
dnia 1.sierpnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji, przyznawania
i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego zwalniania od
opłat i tryb ich pobierania, zmieniona uchwałą Nr LXVI/738/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim z dnia 5 czerwca 1998 r.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr XXI/241/2004
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 czerwca 2004 r.

Szczegółowe warunki odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwrotu
wydatków za te usługi oraz całkowitego lub częściowego zwalniania od opłat oraz
tryb ich pobierania.
Dochód podopiecznego lub na osobę w Wysokość odpłatności za specjalistyczne
jego rodzinie w stosunku procentowym do usługi opiekuńcze liczona w procentach
kryterium dochodowego określonego w art. od ogólnego kosztu jednej godziny usług
8 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej.
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I. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie -bez obowiązku zwrotu
wydatków za ich świadczenie - podopiecznym, których dochód lub dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr. 64 poz. 593 i Nr 99 poz. 1001).
II. Ogólny koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, który stanowi
podstawę do ustalenia odpłatności za usługi, ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwanego dalej “Ośrodkiem”, a zatwierdza Prezydent
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w drodze zarządzenia.
III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek podopiecznego lub
pracownika socjalnego, Dyrektor Ośrodka może:
1/ całkowicie zwolnić podopiecznego z ponoszenia odpłatności lub obniżyć ją, nie
więcej niż o 5 %, zwłaszcza ze względu na:
a) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt innego członka rodziny w domu
pomocy społecznej, w ośrodku wsparcia lub wszelkiego typu placówkach opiekuńczo –
wychowawczych lub leczniczo – rehabilitacyjnych,
b) więcej niż jedną osobę w rodzinie podopiecznego, korzystającą z usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną
przewlekle chorą,

c) korzystanie przez podopiecznego
specjalistycznych usług opiekuńczych,

co

najmniej

z

dwóch

rodzajów

d) zdarzenie losowe w rodzinie podopiecznego, w szczególności: śmierć członka
rodziny, wypadek, pożar, klęskę żywiołową, ekologiczną, kradzież, nagły, niezbędny
wydatek, z budżetu domowego,
e) pogorszenie stanu zdrowia podopiecznego, które pociąga za sobą wzrost kosztów
leczenia lub konieczność zapewnienia stałej pielęgnacji, a ich brak, może skutkować
zagrożeniem życia,
f) konieczność stosowania przez podopiecznego z uwagi na jego stan zdrowia:
- pieluchomajtek,
- środków sanitarno -opatrunkowych,
- artykułów medycznych jednorazowego użytku.
2/ rozłożyć opłatę za usługi opiekuńcze na raty.
IV. Rozliczanie opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonywane będzie za
okres każdego miesiąca, w oparciu o potwierdzoną przez podopiecznego „Kartę Pracy”
opiekunki. Uiszczanie opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze odbywa się w kasie
Ośrodka, osobiście lub za pośrednictwem osoby świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni – pod rygorem
przymusowego ściągnięcia należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
V. W przypadku, gdy podopieczny nie wywiązuje się z regularnej odpłatności za
specjalistyczne usługi opiekuńcze lub nie uiszcza odpłatności za te usługi przez okres co
najmniej 3 miesięcy, a brak jest podstaw do odstąpienia od żądania ich zwrotu, Ośrodek może
zaprzestać ich świadczenia (uchylić decyzję), z jednoczesnym ściągnięciem zaległych opłat w
drodze egzekucji administracyjnej. Dobrowolne uregulowanie zaległej odpłatności przez
podopiecznego kwalifikującego się do dalszego korzystania ze specjalistycznych usług
opiekuńczych, umożliwia wznowienie ich świadczenia, na podstawie nowej decyzji Ośrodka.

