UCHWAŁA NR LXII/787/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za specjalistyczne 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. m, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust.1 pkt.1, ust.2
i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,
Nr 157, Nr 1241, Nr 219, poz.1706 i Nr 221, poz. 1738 i z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 40, poz.229)
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, 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. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz. 675) - Rada Miasta uchwala, co
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/169/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
29 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania
od opłat jak równieŜ trybu ich pobierania /Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
Nr 217, poz. 3129, z późn. zm./, w załączniku do uchwały pod nazwą „Szczegółowe warunki
odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od
opłat oraz tryb ich pobierania”, pkt. III - IV otrzymują brzmienie:
„III. Dyrektor Ośrodka, w trybie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, na wniosek
usługobiorcy lub pracownika socjalnego, moŜe odstąpić w całości lub w części od Ŝądania zwrotu
opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, odroczyć termin ich płatności albo rozłoŜyć je na raty,
zwłaszcza w przypadkach gdy:
1) usługobiorca ponosi odpłatność za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy
społecznej, w ośrodku wsparcia lub wszelkiego typu placówkach opiekuńczo–wychowawczych,
leczniczo–rehabilitacyjnych, opiekuńczo–leczniczych lub pielęgnacyjno–opiekuńczych,
2) więcej niŜ jedna osoba w rodzinie usługobiorcy, korzystająca z usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedna przewlekle chora,
3) usługobiorca korzysta z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług
opiekuńczych,
4) wystąpiło zdarzenie losowe w rodzinie usługobiorcy, w szczególności: śmierć członka
rodziny, wypadek, poŜar, klęska Ŝywiołowa, ekologiczna, kradzieŜ lub nagły, niezbędny wydatek
z budŜetu domowego usługobiorcy,
5) nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia usługobiorcy, które pociąga za sobą wzrost kosztów
jego leczenia lub konieczność zapewnienia mu stałej pielęgnacji, a ich brak moŜe skutkować
zagroŜeniem jego Ŝycia,
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6) zachodzi konieczność stosowania przez usługobiorcę, z uwagi na jego stan zdrowia:
a) pieluchomajtek
b) środków sanitarno – opatrunkowych,
c) artykułów medycznych jednorazowego uŜytku.
IV. Uiszczanie opłat za specjalistyczne 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 specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osobę zatrudnioną przez
Ośrodek lub przez inny podmiot na zlecenie Ośrodka – w oparciu o pisemnie potwierdzoną przez
usługobiorcę „ Kartę Pracy” opiekuna. Uiszczanie opłat odbywa się w kasie Ośrodka lub w kasie
podmiotu świadczącego usługi, osobiście lub za pośrednictwem osób świadczących te usługi –
w terminie do 15-go dnia kaŜdego 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 15–go dnia kaŜdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
§ 3. 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.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski
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