DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 27 grudnia 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 2852

Data: 2016-12-27 14:03:00

UCHWAŁA NR XXXII/203/16
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
w Ozimku oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 i 1579) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930,
1583 i 1579)
§ 1.1. Z usług opiekuńczych specjalistycznych usług opiekuńczych mogą korzystać osoby wymienione
w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”, zamieszkujące
na terenie Gminy Ozimek.
§ 2.1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane z urzędu
po powzięciu przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku informacji o osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
§ 3.1. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie
obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
§ 4.1. Opłata za usługi stanowi iloczyn ceny za jedną godzinę usług, wskaźnika odpłatności określonego
w procentach oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.
2. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę
w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności:
dochód osoby samotnie gospodarującej lub
przypadający na osobę w rodzinie
do 634,00 = 100%
powyżej 100% do 132,5%
powyżej 132,5% do 165%
powyżej 165% do 187,5%
powyżej 187,5% do 220%
powyżej 220% do 237,5%
powyżej 237,5% do 255%
powyżej 255% do 265%
powyżej 265% do 275%
powyżej 275% do 285%
powyżej 285% do 290%

wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny
usługi za jedną godzinę
osoby samotnie gospodarujące
osoby w rodzinie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
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powyżej 290% do 310%
powyżej 310% do 330%
powyżej 330% do 350%
powyżej 350% do 400%
powyżej 400% do 450%
powyżej 450% do 500%
powyżej 500%
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3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest zmienny i ustalany
na podstawie przepisów ustawy PZP.
§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być na jej wniosek lub
na wniosek jej przedstawiciela ustawowego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na
czas określony, uzależniony od sytuacji, z powodu której nastąpiło zwolnienie, zwłaszcza ze względu na:
1) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług, w tym co
najmniej jedną przewlekle chorą;
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia,
placówce leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej, pielęgnacyjno-opiekuńczej;
3) poniesione szkody w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.
§ 6.1. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest
bezpośrednio na rachunek bankowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku w terminie do 30 dnia
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.
§ 7.1. Traci moc uchwała nr XXI/183/08 z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przyznawania,
odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze przyznawane przez Ośrodek Integracji i Pomocy
Społecznej w Ozimku oraz zasad zwalniania z tych opłat.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Krzysztof Kleszcz

