U C H W A Ł A Nr XI/54/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 i z 2014 r.
poz. 379 i poz. 1072) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała ustala szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w ośrodku wsparcia, prowadzonym przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania, określa odrębna uchwała Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
1) „ustawie o pomocy społecznej” - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163),
2) „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
3) „Radzie Miasta” - rozumie się przez to Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
4) „Prezydencie Miasta” - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego,
5) „MOPS” - rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22,
6) „usługobiorcach” - rozumie się przez to osoby korzystające z usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim lub przez inne podmioty, którym Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski zleciła ich realizację w drodze stosownej umowy,

7) „specjalistycznych usługach opiekuńczych” - rozumie się przez to specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
§ 3. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania, przysługuje osobom, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy
społecznej, na zasadach i w zakresie określonych tym przepisem.
§ 4. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie
usługobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 100%
obowiązującego w dacie przyznania tych usług kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Usługobiorcy nie spełniający kryterium dochodowego, określonego w ust. 1,
zwracają w części lub w całości poniesione przez Gminę wydatki na świadczenie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - poprzez ponoszenie odpłatności za ich
wykonanie, na warunkach określonych w ust. 3 - 7.
3. Ustala się ogólne koszty usług opiekuńczych:
1) koszt 1 godziny usług opiekuńczych - w wysokości 23,40 zł (słownie: dwadzieścia
trzy złote i czterdzieści groszy),
2) miesięczny koszt usług opiekuńczych świadczonych, na zlecenie Gminy przez inny
podmiot, w formie pomocy sąsiedzkiej - w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych),
3) koszt przygotowania w kuchni MOPS jednego obiadu (bez kosztu wsadu do kotła) w wysokości 7 zł (słownie: siedem złotych),
4) koszt dowozu jednego obiadu przygotowanego w kuchni MOPS do miejsca
zamieszkania usługobiorcy - w wysokości 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy).
4. Wysokość kosztu wsadu do kotła, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, ustala Dyrektor MOPS.
5. Ustala się ogólne koszty specjalistycznych usług opiekuńczych:
1) koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych - w wysokości 26 zł (słownie:
dwadzieścia sześć złotych),
2) koszt 1 godziny dowozu usługobiorcy do placówek ochrony zdrowia, placówek
rehabilitacyjnych oraz ośrodków wsparcia prowadzonych przez Gminę:
a) na terenie Gminy - w wysokości 7,90 zł (słownie: siedem złotych i dziewięćdziesiąt
groszy),
b) poza terenem Gminy - w wysokości 52,90 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote
i dziewięćdziesiąt groszy).
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest dokonywana
według procentowych wskaźników odpłatności, odnoszących się do ustalonych w ust. 3 i 5
ogólnych kosztów poszczególnych form tych usług - zgodnie z treścią załącznika nr 1 i 2
do uchwały.

7. Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn
ogólnego kosztu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, procentowych
wskaźników odpłatności, o których mowa w ust. 3, 5 i 6 oraz liczby godzin tych usług,
świadczonych u usługobiorcy w ciągu miesiąca kalendarzowego.
§ 5. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest uiszczana przez
usługobiorców za okres każdego miesiąca kalendarzowego, odpowiednio, w następujący sposób:
1) za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w oparciu o pisemne
potwierdzenie przez usługobiorcę, w „Karcie pracy” opiekuna, wykonania tych usług.
W przypadkach niemożności - z uwagi na stan zdrowia usługobiorcy - powyższego potwierdzenia,
fakt wykonania usług, potwierdza członek rodziny usługobiorcy lub osoba świadcząca te usługi.
2) za usługi opiekuńcze świadczone, w formie pomocy sąsiedzkiej przez osobę
z otoczenia sąsiedzkiego usługobiorcy - w oparciu o pisemne potwierdzenie wykonania tych usług
przez usługobiorcę w pisemnym oświadczeniu. W przypadkach niemożności - z uwagi na stan
zdrowia usługobiorcy - powyższego potwierdzenia, fakt wykonania usług, potwierdza członek
rodziny usługobiorcy lub osoba świadcząca te usługi,
3) uiszczenia miesięcznej opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, usługobiorca dokonuje osobiście lub za pośrednictwem osoby świadczącej te usługi
w kasie MOPS lub przelewem na konto MOPS Nr 28 1240 1372 1111 0010 4658 0600 - w terminie
do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem pkt 4,
4) uiszczenia miesięcznej opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, świadczone w formie pomocy sąsiedzkiej, usługobiorca dokonuje osobiście lub za
pośrednictwem osoby świadczącej te usługi w kasie podmiotu, o którym mowa w § 4 ust 3 pkt 2 w terminie do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni,
5) uiszczenia opłaty za usługi opiekuńcze świadczone w formie przygotowania obiadów
w kuchni MOPS i ich dowozu lub samego ich dowozu do miejsca zamieszkania usługobiorcy w oparciu o pisemne potwierdzenie przez usługobiorcę dowiezienia obiadów w okresie danego
miesiąca kalendarzowego - usługobiorca dokonuje osobiście lub za pośrednictwem osoby
dowożącej obiady w kasie MOPS lub przelewem na konto MOPS Nr 28 1240 1372 1111 0010
4658 0600 - w terminie do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni,
6) uiszczenia opłaty za dowóz usługobiorcy do placówek ochrony zdrowia, placówek
rehabilitacyjnych oraz ośrodków wsparcia prowadzonych przez Gminę - w oparciu o pisemne
potwierdzenie przez kierowcę i usługobiorcę w „karcie drogowej” daty wykonania usługi usługobiorca dokonuje osobiście w kasie MOPS lub przelewem na konto MOPS Nr 28 1240 1372
1111 0010 4658 0600 - w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu tej usługi.
§ 6. 1. Zwalnia się z opłat za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych usługobiorców, u których miesięczna kwota ich dochodu lub dochodu na osobę
w rodzinie, pozostająca do dyspozycji po poniesieniu opłaty za usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz innych udokumentowanych, niezbędnych opłat związanych
z bieżącym utrzymaniem mieszkania i wydatków związanych z zakupem leków, pieluchomajtek,
środków sanitarno-opatrunkowych, artykułów medycznych jednorazowego użytku, jest niższa
niż 50 % kwoty kryterium dochodowego osoby samotnej gospodarującej, określonego w art. 8 ust 1
pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Częściowe zwolnienie usługobiorcy z opłaty za świadczenie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych, może nastąpić w przypadkach:
1) konieczności ponoszenia przez usługobiorcę odpłatności za pobyt członka
rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub wszelkiego typu placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
leczniczo-rehabilitacyjnych,
opiekuńczo-leczniczych
lub
pielęgnacyjno-opiekuńczych,
2) korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
przez więcej niż jedną osobę w rodzinie, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,
3) zdarzenia losowego w rodzinie,
4) pogorszenia stanu zdrowia usługobiorcy, które pociąga za sobą wzrost kosztów
jego leczenia lub konieczności zapewnienia stałej opieki i pielęgnacji, a ich brak może skutkować
zagrożeniem jego życia,
5) konieczności stosowania przez usługobiorcę, z uwagi na jego stan zdrowia,
z: pieluchomajtek, środków sanitarno-opatrunkowych, artykułów medycznych jednorazowego
użytku.
§ 7. 1. Usługobiorcy korzystający w dniu wejścia w życie uchwały z usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych na mocy ostatecznej decyzji MOPS, ponoszą odpłatność
za te usługi na dotychczasowych zasadach, przez okres obowiązywania tych decyzji.
2. Do spraw dotyczących przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych wszczętych, a nie zakończonych wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wejścia
w życie uchwały, stosuje się niniejszą uchwałę.
§ 8. Tracą moc:
1) uchwała nr XIII/168/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
29 sierpnia 2007 r. w w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego nr 249, poz. 3720, z późn. zm.),
2) uchwała nr XIII/169/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
29 sierpnia 2007 r. w w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego nr 217,
poz. 3129, z późn. zm.),
§

9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

§ 10. Uchwała
Świętokrzyskiego,
§

podlega

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/54/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 19 marca 2015 r.

Procentowe wskaźniki odpłatności za usługi opiekuńcze
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

Dochód netto usługobiorcy (osoby
samotnej) lub dochód na osobę Wskaźniki odpłatności za usługi opiekuńcze liczone w procentach od
w rodzinie usługobiorcy w stosunku ogólnego kosztu poszczególnych form tych usług, w tym od jednej
procentowym
do
kryterium godziny tych usług.
dochodowego określonego w art.8
usługobiorca samotnie
usługobiorca w rodzinie
ust.1 pkt.1
ustawy o pomocy
gospodarujący
społecznej

powyżej 100 % do 135 %

3%

7%

powyżej 135 % do 165 %

7%

10 %

powyżej 165 % do 205 %

10 %

15 %

powyżej 205 % do 235 %

15 %

20 %

powyżej 235 % do 265 %

20 %

30 %

powyżej 265% do 295 %

25 %

40 %

powyżej 295 % do 325 %

30 %

60 %

powyżej 325 % do 355 %

40 %

80 %

powyżej 355 % do 385 %

60 %

100 %

powyżej 385 % do 400 %

80 %

100 %

powyżej 400 %

100 %

100 %

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/54/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 19 marca 2015 r.

Procentowe wskaźniki odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

Dochód netto usługobiorcy (osoby
samotnej) lub dochód na osobę Wskaźniki odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
w rodzinie usługobiorcy w stosunku liczone w procentach od ogólnego kosztu jednej godziny
procentowym
do
kryterium poszczególnych form tych usług
dochodowego określonego w art.8
usługobiorca samotnie
usługobiorca w rodzinie
ust.1 pkt.1
ustawy o pomocy
gospodarujący
społecznej

powyżej 100 % do 132,5 %

1,50 %

3,50 %

powyżej 132,5 % do 165 %

3,00 %

7,00 %

powyżej 165 % do 187,5 %

5,00 %

11,00 %

powyżej 187,5 % do 220 %

7,00 %

15,00 %

powyżej 220 % do 237,5 %

11,00 %

20,00 %

powyżej 237,5 % do 255 %

15,00 %

25,00 %

powyżej 255 % do 287,5 %

22,50 %

32,50 %

powyżej 287,5 % do 320 %

30,00 %

40,00 %

powyżej 320 % do 352,5 %

45,00 %

55,00 %

powyżej 352,5 % do 363 %

60,00 %

70,00 %

powyżej 363 % do 373 %

75,00 %

85,00 %

powyżej 373 % do 400 %

90,00 %

100,00 %

powyżej 400 %

100,00 %

100,00 %

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

