UCHWAŁA NR XLV/584/2009
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat,
jak równieŜ trybu ich pobierania

Na podstawie art.17 ust.1 pkt 11, art.36 pkt 2, lit. l, art. 50 ust. 6 i art. 96, ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne j (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056,
Nr 216, poz.1367, Nr 220, poz.1431, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 69, poz.590 i Nr 92.
poz.753) 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, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i 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 i Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111,
Nr. 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/168/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
29 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak równieŜ trybu
ich pobierania /Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 249, poz.3720/, załącznik
do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Osoby korzystające w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały z usług opiekuńczych
na mocy ostatecznej decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ponoszą odpłatność za te usługi na dotychczasowych zasadach przez okres obowiązywania tych
decyzji.
2. Do spraw dotyczących przyznania usług opiekuńczych wszczętych, a nie
zakończonych wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wejścia w Ŝycie uchwały, stosuje się
niniejszą uchwałę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
§ 4. 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
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Załącznik
do uchwały nr XLV/584/2009
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 października 2009 r.

Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego
zwalniania od opłat oraz tryb ich pobierania

Dochód netto
osobę w jego
procentowym
dochodowego
ust.1 pkt.1
społecznej

usługobiorcy lub na Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze liczona
rodzinie w stosunku w procentach od ogólnego kosztu poszczególnych form tych
do
kryterium usług
określonego w art.8
ustawy o pomocy
osoby samotnie
gospodarujące

osoby w rodzinie

powyŜej 100 % do 135 %

3%

7%

powyŜej 135 % do 165 %

7%

10 %

powyŜej 165 % do 205 %

10 %

15 %

powyŜej 205 % do 235 %

15 %

20 %

powyŜej 235 % do 265 %

20 %

30 %

powyŜej 26 5% do 295 %

25 %

40 %

powyŜej 295 % do 325 %

30 %

60 %

powyŜej 325 % do 355 %

40 %

80 %

powyŜej 355 % do 385 %

60 %

100 %

powyŜej 385 % do 400 %

80 %

100 %

powyŜej 400 %

100 %

100 %

I. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie usługobiorcy, którego dochód netto
lub dochód netto na osobę w jego rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115,
poz. 728 z późn. zm.)
II. Ogólne koszty: jednej godziny usług opiekuńczych, dowozu jednego obiadu do miejsca
zamieszkania oraz miesięczny koszt usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej, które
stanowią podstawę do ustalenia odpłatności za usługi, 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 moŜe:
1) całkowicie zwolnić usługobiorcę z ponoszenia odpłatności lub obniŜyć 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 niŜ jedną osobę w rodzinie usługobiorcy korzystającą z usług opiekuńczych, w tym
co najmniej jedną przewlekle chorą,
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c) zdarzenie losowe w rodzinie usługobiorcy, w szczególności: śmierć członka rodziny,
wypadek, poŜar, klęskę Ŝywiołową, ekologiczną, kradzieŜ, nagły, niezbędny wydatek z budŜetu
domowego usługobiorcy.
d) pogorszenie stanu zdrowia usługobiorcy, które pociąga za sobą wzrost kosztów jego leczenia
lub konieczność zapewnienia stałej opieki i pielęgnacji, a ich brak moŜe skutkować zagroŜeniem
jego Ŝycia,
e) konieczność stosowania przez usługobiorcę , z uwagi na jego stan zdrowia:
- pieluchomajtek,
- środków sanitarno-opatrunkowych,
- artykułów medycznych jednorazowego uŜytku,
f) w przypadku osób samotnych, dla których odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiłaby
nadmierne obciąŜenie skutkujące istotnym pogorszeniem warunków bytowych.
2) rozłoŜyć opłatę za usługi opiekuńcze na raty.
IV. Uiszczanie opłat za usługi opiekuńcze, pod rygorem przymusowego ściągnięcia
naleŜności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dokonywane będzie
za okres kaŜdego miesiąca kalendarzowego, w następujący sposób:
1) za usługi świadczone przez osobę zatrudnioną przez Ośrodek – w oparciu o pisemnie
potwierdzoną przez usługobiorcę „ Kartę Pracy” opiekuna. Uiszczanie miesięcznej opłaty
za te usługi odbywa się w kasie Ośrodka osobiście lub za pośrednictwem osób świadczących
te usługi – w terminie do 15–go dnia kaŜdego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.
2) za usługi świadczone w formie pomocy sąsiedzkiej – w oparciu o pisemne potwierdzenie
przez usługobiorcę wykonanej usługi. Uiszczanie miesięcznej opłaty za te usługi naleŜy dokonywać
osobiście w kasie podmiotu świadczącego na zlecenie Ośrodka te usługi, bądź za pośrednictwem
osoby świadczącej te usługi - w terminie do 15–go dnia kaŜdego miesiąca kalendarzowego,
za miesiąc poprzedni.
3) za dowóz obiadów - w oparciu o pisemne potwierdzenie przez usługobiorcę dowiezienia
obiadów w okresie danego miesiąca kalendarzowego Uiszczanie miesięcznej opłaty za te usługi
odbywa się w kasie Ośrodka osobiście lub za pośrednictwem osoby dowoŜącej te obiady w terminie do 15–go dnia kaŜdego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni..
V. W przypadku, gdy usługobiorca nie wywiązuje się z regularnej odpłatności za usługi
opiekuńcze lub nie uiszcza odpłatności za nie przez okres co najmniej 3 miesięcy, a brak jest
podstaw do odstąpienia od Ŝądania ich zwrotu, Ośrodek moŜe zaprzestać świadczenia usług
opiekuńczych ( uchylić decyzję), z jednoczesnym ściągnięciem zaległych opłat w drodze egzekucji
administracyjnej. Dobrowolne uregulowanie zaległej odpłatności przez usługobiorcę
kwalifikującego się do dalszego korzystania z usług opiekuńczych, umoŜliwia wznowienie ich
świadczenia, na podstawie nowej decyzji Ośrodka.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski
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