UCHWAŁA NR 0007.68.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu
Senior+ w Czerwieńsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506), art 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Senior+
w Czerwieńsku, zwanym dalej „Dziennym Domem”.
§ 2. 1. Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny.
2. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi świadczone przez
Dzienny Dom.
3. Odpłatność ustala się za okres faktycznego pobytu uczestnika w Dziennym Domu.
4. Usprawiedliwiona nieobecność uczestnika w Dziennym Domu skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem
opłaty za pobyt.
5. W przypadku planowanej nieobecności uczestnik korzystający z pobytu zobowiązany jest zgłosić ją
kierownikowi Dziennego Domu, co najmniej na 2 dni przed tą nieobecnością.
6. W przypadku niewykonania obowiązku wynikającego z ust. 5 nie stosuje się zapisu zawartego w ust. 4,
chyba że powiadomienie nie było możliwe z powodów losowych.
7. Wysokość opłaty jest uzależniona od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.
8. Wysokość odpłatności ustala się biorąc pod uwagę średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu.
9. Procentową wysokość odpłatności osoby kierowanej za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa tabela:
Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie w stosunku do kryterium
dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej wyrażony w %

Wysokość odpłatności w % dla osób
samotnie gospodarujących

Wysokość odpłatności w % dla osób
w rodzinie

do 150%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 150% do 200%
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7

powyżej 200% do 250%
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12

powyżej 250% do 300%
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powyżej 300% do 350%

20

22

powyżej 350% do 400%

25

27

powyżej 400%

30

32

1) Zmiany

niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r., poz. 1693, 2192, 2245, 2354, 2529; z 2019 r., poz. 271,
730 i 752.
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§ 3. Opłata za pobyt w Dziennym Domu ustalana będzie wg następującej zasady: średni miesięczny koszt
pobytu pomnożony przez wskaźnik odpłatności ustalony w procentach, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej
uchwały, dzielony przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i pomnożony przez ilość dni faktycznego pobytu.
§ 4. Traci moc uchwała nr 0007.61.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+
w Czerwieńsku (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r., poz. 1915).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Krzysztof Smorąg
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UZASADNIENIE
Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
Senior+. Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z
2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) rada gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie
zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Ustawodawca powierzył radzie gminy kompetencje do stanowienia w drodze uchwały o szczegółowych
zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Określenie odpłatności według
przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych
osób lub rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. W projekcie uchwały przedstawiono propozycję ustalania
wysokości opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, która uwzględnia to, by odpłatność ponoszona była
stosownie do sytuacji dochodowej osób lub rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. Osoby lub rodziny,
których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej,
zgodnie z jej zapisami będą zwolnione z opłat. Wysokość ponoszonej odpłatności określana będzie w
decyzjach administracyjnych. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w przedstawionej
wersji.

Opracowała: Beata Przymus
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