UCHWAŁA NR XXXIX/134/2016
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę 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 (Dz. U. 2016 r. poz. 930 i 753, z 2015 r. poz. 1310 i 1359,
z 2016 r. poz. 1583 i z 2015 r. poz. 1616 i 1310) 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 2016 r.
poz. 446 i 1579) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale 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 świadczone 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 (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z 2015 r. poz. 969 i z 2016 r. poz. 503), wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) „ustawie o pomocy społecznej” - rozumie się przez to ustawę z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 753,
z 2015 r. poz. 1310 i 1359, z 2016 r. poz. 1583 i z 2015 r. poz. 1616 i 1310)”;
2) § 4 i § 5 otrzymują brzmienie:
„§ 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 - 6.

3. Ustala się ogólne koszty usług opiekuńczych:
1) koszt 1 godziny usług opiekuńczych w dni robocze - w wysokości 15,75 zł
(słownie: piętnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),
2) koszt 1 godziny usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta w wysokości 21,90 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt
groszy),
3) koszt dowozu jednego obiadu do mieszkania usługobiorcy, nabytego wraz
z tą usługą przez MOPS u podmiotu zewnętrznego, - w wysokości 3,20 zł
(słownie: trzy złote i dwadzieścia groszy) z tym, że świadczeniobiorcy,
których dochód:
a) nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, obiad ten mają
zapewniony (przyznany) przez MOPS nieodpłatnie - w ramach
realizacji rządowego Programu dotyczącego dożywiania,
b) przekracza 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, we własnym zakresie pokrywają
koszt tego obiadu - po cenie jednego obiadu wynikającej z umowy
zawartej przez Gminę z w/w podmiotem.
4. Ustala się ogólne koszty specjalistycznych usług opiekuńczych:
1) koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze w wysokości 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych i zero groszy),
2) koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w soboty, niedziele
i święta - w wysokości 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote i zero
groszy),
3) koszt 1 godziny dowozu usługobiorcy do placówek ochrony zdrowia,
placówek rehabilitacyjnych oraz ośrodków wsparcia prowadzonych przez
Gminę:
a) na terenie Gminy - w wysokości 6,00 zł (słownie: sześć złotych i zero
groszy),
b) poza terenem Gminy - w wysokości 34,30 zł (słownie: trzydzieści
cztery złote i trzydzieści groszy).
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest
dokonywana według procentowych wskaźników odpłatności, odnoszących się
do ustalonych w ust. 3 i 4 ogólnych kosztów poszczególnych form tych usług zgodnie z treścią załącznika nr 1 i 2 do uchwały.

6. 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, 4 i 5 oraz liczby godzin tych usług, świadczonych u usługobiorcy
w ciągu miesiąca kalendarzowego, a w przypadku dowozu obiadów – liczby
dowiezionych do usługobiorcy obiadów w ciągu miesiąca kalendarzowego.
7. Podstawę
ustalenia
ogólnych
kosztów
usług
opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych, określonych w ust. 3 i 4 pkt 1,
stanowią koszty ich realizacji przez Gminę wynikające ze zlecenia przez nią
w drodze przetargu świadczenia tych usług podmiotowi zewnętrznemu,
a w zakresie kosztu usługi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – podstawę tę
stanowią koszty jej realizacji przez MOPS.
§ 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
(opiekun),
2) uiszczenia miesięcznej opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, usługobiorca dokonuje osobiście, za pośrednictwem osoby
świadczącej te usługi (opiekuna) lub upoważnionego pracownika MOPS,
w kasie MOPS lub przelewem na konto MOPS Nr 93 1020 2629 0000 9102
0341 0503 – w terminie do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego, za miesiąc
poprzedni,
3) uiszczenia opłaty za usługi opiekuńcze świadczone w formie dowozu
obiadów, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2, w oparciu o pisemne
potwierdzenie przez usługobiorcę „w karcie dowozu obiadów” ich
dowiezienia w okresie danego miesiąca kalendarzowego - usługobiorca
dokonuje osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego pracownika
MOPS, w kasie MOPS lub przelewem na konto MOPS Nr 93 1020 2629
0000 9102 0341 0503 - w terminie do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego,
za miesiąc poprzedni,
4) 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 lub za pośrednictwem upoważnionego pracownika MOPS,

w kasie MOPS lub przelewem na konto MOPS Nr 93 1020 2629 0000 9102
0341 0503 - w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu tej usługi”.
§ 2. 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 przez MOPS
decyzji ostatecznej przed dniem wejścia w życie uchwały, stosuje się niniejszą
uchwałę.
§ 3. Wykonanie
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

