PROJEKT

UCHWAŁA NR ………../2017
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
z dnia ……………… 2017 roku
w sprawie:

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia – dziennych domach pobytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), art. 51 ust. 2, ust. 3, ust. 4,
art. 97 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r.
poz. 1769 z pózn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:
§1
Ustala się:
1) Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - domach dziennego pobytu,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) „Tabelę stawek odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - domach dziennego pobytu,
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Tracą moc następujące uchwały:
 uchwała Nr 324/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług – wyżywienia
w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu;
 uchwała Nr 470/LI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie
zmiany „zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w Domu Dziennego Pobytu
„Klub Seniora” w Lublińcu”;
 uchwała Nr 180/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany „zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w Domu Dziennego
Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu”;
 uchwała nr 480/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca
uchwałę Nr 324/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług – wyżywienia w Domu
Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
1 stycznia 2018 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ….......................
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia ….................

„ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT
W OŚRODKACH WSPARCIA – DOMACH DZIENNEGO POBYTU"
1.

Korzystanie ze świadczeń ośrodka wsparcia - domu dziennego pobytu jest odpłatne jedynie
w zakresie odpłatności za wyżywienie.

2.

Do odpłatności za wyżywienie zobowiązane są osoby, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwoty kryterium dochodowego
określone w ustawie o pomocy społecznej.

3.

Odpłatność określa się na podstawie stawek określonych w tabeli stanowiącej załącznik Nr
2 do niniejszej uchwały.

4.
Wpłaty należności za korzystanie z usług należy dokonać:
1) w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej MOPS) w Lublińcu do dnia 15-go
kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, lub
2) na wskazany w decyzji administracyjnej rachunek bankowy MOPS do dnia 15-go kolejnego
miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.
Za termin zapłaty należności przyjmuje się datę wpływu na rachunek MOPS.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ….......................
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia ….................

TABELA STAWEK ODPŁATNOŚCI
ZA KORZYSTANIE Z USŁUG –WYŻYWIENIA
W DOMU DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA” W LUBLIŃCU
Obowiązuje od 01.01.2018 roku
Koszt 1 obiadu wynosi – 10,00 zł
Kryterium na osobę w rodzinie – 514,00 zł
Kryterium dla os. samotnie gospodarującej – 634,00 zł
DOCHÓD NA OSOBĘ W %

WYSOKOŚĆ
ODPŁATNOŚCI DLA
OSOBY SAMOTNEJ

WYSOKOŚĆ
ODPŁATNOŚCI DLA
OSOBY W RODZINIE

nieodpłatnie

nieodpłatnie

do 100 %
do wysokości ustawowego kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie
(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

514,00 zł
do 100 %
do wysokości ustawowego kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej
(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

10%
nieodpłatnie

do 634 zł
powyżej 100% - 170 %
w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej
(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

1,00 zł
10%

20 %

pow. 634,00 zł do 1077,80 zł

1,00 zł

2,00 zł

powyżej 170 % - 250 %
w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej

30 %

40 %

pow. 1077,80 zł – 1585,00 zł

3,00 zł

4,00 zł

powyżej 250 % - 300 %
j/w

50 %

60 %

pow. 1585,00 zł – 1902,00 zł

5,00 zł

6,00 zł

powyżej 300% - 350 %
j/w

70 %

80 %

pow. 1902,00 zł – 2219,00 zł

7,00 zł

8,00 zł

powyżej 350 %-400%
j/w

90 %

90 %

pow. 2219,00 zł- 2536,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

powyżej 400 %
j/w

100%

100%

pow. 2536,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

