UCHWAŁA NR XXVII/5/2016
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 stycznia 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. z 2015 r. poz. 163, 693, 1045, 1058, 1240, 1310,
1359, 1830 i 1893) 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 2015 r. poz. 1515 i 1890), 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 na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, 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), 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 2015 r. poz. 163,
z późn. zm.)”;
2) w § 4:
a) w ust. 3:
- uchyla się pkt 3,
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) koszt dowozu przez MOPS jednego obiadu nabytego przez MOPS na rzecz
usługobiorcy u podmiotu zewnętrznego, wyłonionego w drodze przetargu
przeprowadzonego przez Gminę, do miejsca zamieszkania usługobiorcy w wysokości 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy).
Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego,
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, we własnym

zakresie pokrywają koszt obiadu, o którym wyżej mowa – po cenie jednego
obiadu wynikającej z umowy zwartej przez Gminę z w/w podmiotem.”,
b) uchyla się ust. 4.
3) w § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) uiszczenia opłaty za usługi opiekuńcze świadczone w formie dowozu
obiadów, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 4, 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”.
§ 2. 1. Usługobiorcy korzystający w dniu wejścia w życie uchwały z usług
opiekuńczych w formie przygotowania i dowozu obiadów 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 w formie
przygotowania i dowozu obiadów wszczętych, a nie zakończonych wydaniem
decyzji ostatecznej przed dniem wejścia w życie uchwały, stosuje się niniejszą
uchwałę.
§ 3. Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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