
UCHWAŁA NR XXI/175/12
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXI/209/09 z dnia 26 października 2009 roku 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 i 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 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz.887; z 2012 r. poz. 557) oraz art. 
50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 
1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz.527, Nr 125, 
poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579) Rada Miejska w Osieku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXI/209/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„ § 3. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustalony na 
podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania wynosi 11 zł. 

2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kosztu, o którym mowa 
w ust. 1, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w § 4, oraz liczby godzin 
świadczonych usług w ciągu miesiąca”. 

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są wnoszone w terminie do 15 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi na konto Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Osieku”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osieku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie

Ustawa o pomocy społecznej w art. 50 ust. 6 zobowiązała radę gminy do określania szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Potrzeba naniesienia zmian 
w uchwale Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXI/209/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 
wynika z tego, że na chwilę obecną zmienił się koszt świadczenia jednej godziny usług opiekuńczych oraz należało 
zmienić rodzaj konta na które mają być wnoszone opłaty za usługi opiekuńcze. 
Projekt uchwały poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiottami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 usawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 234, poz 1536 z późn. zm.) w sposób określony w Uchwale Nr XXXIX/264/10 Rady Miejskiej 
w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. W okresie trwania konsultacji, tj. od 8 sierpnia 2012 roku, do 22 sierpnia 2012 roku nie zgłoszono 
żadnych opinii. 
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