U C H W A Ł A Nr XIII/169/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności, 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. 1, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr
164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186,
poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844 i z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226 i
Nr 48, poz. 320) , i 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, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007
r. Nr 48, poz. 327) - Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Zadania pomocy społecznej w zakresie organizacji i świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania realizuje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany w dalszej części uchwały
„Ośrodkiem”.
§ 2. 1. Rodzaje świadczonych przez Ośrodek specjalistycznych usług opiekuńczych
i kwalifikacje osób świadczących te usługi wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych /Dz.U. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm./.
2. Ośrodek przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz ustalając zakres i okres
ich świadczenia, dostosowuje je w oparciu o ustalenia rodzinnego wywiadu środowiskowego,
do potrzeb osób wymagających tych usług zwanych w dalszej części uchwały
„usługobiorcami” oraz uwzględnia, stosownie do możliwości Ośrodka, wnioski tych osób.
§ 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczą osoby zatrudnione w Ośrodku bądź
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, którym Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zleci
realizację tych usług na podstawie stosownej umowy.
§ 4. Szczegółowe warunki odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, określa
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5.
Osoby korzystające w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały ze
specjalistycznych usług opiekuńczych na mocy ostatecznych decyzji Ośrodka ponoszą
odpłatność za te usługi na dotychczasowych zasadach, przez okres na jaki decyzje te zostały
wydane.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/241/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z
dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania
od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa
Świętokrzyskiego Nr 155 poz. 2157).
§ 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. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Załącznik
do Uchwały Nr XIII/169/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Szczegółowe warunki odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz tryb ich pobierania.
Dochód netto usługobiorcy lub na osobę w
jego rodzinie w stosunku procentowym do
kryterium dochodowego określonego w art.
8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej

Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze liczone w procentach
od ogólnego kosztu jednej godziny usług

osoby samotne

osoby w rodzinie

powyżej 100% - 135%

5%

10%

powyżej 135% - 165%

10%

20%

powyżej 165% - 205%

15%

30%

powyżej 205% -255%

30%

60%

powyżej 255% - 305%

40%

80%

powyżej 305% - 355%

60%

100%

powyżej 355% - 400%

90%

100%

powyżej 400%

100%

100%

I. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie usługobiorcom, których
dochód netto lub dochód netto 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 z późniejszymi zmianami.)
II. Ogólny koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, który stanowi podstawę
do ustalenia odpłatności za usługi, w tym koszt 1 godziny dowozu do placówek ochrony
zdrowia, placówek rehabilitacyjnych oraz ośrodków wsparcia prowadzonych przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski ustala Dyrektor Ośrodka, a zatwierdza Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w drodze zarządzenia.
III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek usługobiorcy lub pracownika
socjalnego, Dyrektor Ośrodka może:
1/ całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę z ponoszenia odpłatności lub obniżyć ją,
zwłaszcza ze względu na:
a/ konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt innego członka rodziny usługobiorcy
w domu pomocy społecznej, w ośrodku wsparcia lub wszelkiego typu placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, leczniczo-rehabilitacyjnych, opiekuńczo - leczniczych lub
pielęgnacyjno - opiekuńczych.
b/ więcej niż jedną osobę w rodzinie usługobiorcy, korzystającą z usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,
c/ korzystanie przez usługobiorcę co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych
usług opiekuńczych,

d/ zdarzenie losowe w rodzinie usługobiorcy, w szczególności: śmierć członka
rodziny, wypadek, pożar, klęska żywiołowa, ekologiczna, kradzież lub nagły, niezbędny
wydatek z budżetu domowego usługobiorcy,
e/ pogorszenie stanu zdrowia usługobiorcy, które pociąga za sobą wzrost kosztów jego
leczenia lub konieczność zapewnienia mu stałej pielęgnacji, a ich brak może skutkować
zagrożeniem jego życia,
f/ konieczność stosowania przez usługobiorcę, z uwagi na jego stan zdrowia, z:
- pieluchomajtek,
- środków sanitarno-opatrunkowych,
- artykułów medycznych jednorazowego użytku.
2/ rozłożyć opłatę za specjalistyczne usługi opiekuńcze na raty.
IV. Uiszczanie opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pod rygorem przymusowego
ściągnięcia należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
dokonywane będzie w następujący sposób:
1) za okres każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o pisemnie potwierdzoną
przez usługobiorcę „Kartę Pracy” opiekuna. Uiszczanie opłat odbywa się w kasie Ośrodka
osobiście lub za pośrednictwem osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni,
2) w przypadku usługi dowozu usługobiorców do placówek ochrony zdrowia,
placówek rehabilitacyjnych oraz ośrodków wsparcia prowadzonych przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski - w oparciu o pisemne potwierdzenie przez kierowcę
i usługobiorcę daty wykonanego dowozu w „Karcie drogowej” - w terminie do 15-go
następnego miesiąca kalendarzowego,
V. W przypadku, gdy świadczeniobiorca 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 usługobiorcę kwalifikującego się do dalszego korzystania z
specjalistycznych usług opiekuńczych, umożliwia wznowienie ich świadczenia, na
podstawie nowej decyzji Ośrodka.

