
Projekt złożony przez
Burmistrza Miasta Koła

UCHWALANR .........•..........
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu "Senior +" w Kole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1508 ze zm.), Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady. ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu
w Dziennym Domu "Senior +" w Kole określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
-_ Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr .
Rady Miejskiej w Kole

z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności

za świadczenia w fonnie pobytu w Dziennym Domu "Senior +" w Kole

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności
za świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu "Senior +" w Kole

1. Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o:
1) Domu - należy przez to rozumieć Dzienny Dom "Senior+" w Kole
2) Organie właściwym - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kole działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Koła
3) Świadczeniobiorcy - należy przez to rozumieć osobę przebywająca w Dziennym

Domu "Senior +" w Kole
2. Świadczeniobiorca ponosi odpłatność za udzielone świadczenie w formie pobytu w

Domu do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym roku
budżetowym jednego miejsca w Domu.

3. Średni miesięczny koszt utrzymania w danym roku budżetowym jednego miejsca w
Domu stanowi kwota rocznych wydatków na działalność Domu w roku poprzednim bez
wydatków inwestycyjnych, podzielona przez liczbę miejsc i przez liczbę miesięcy
funkcjonowania Domu w roku poprzednim.

4. O przyznaniu świadczenia w formie pobytu w Domu rozstrzyga organ właściwy decyzją
administracyjną uwzględniając posiadany dochód Świadczeniobiorcy oraz średni
miesięczny koszt utrzymania w danym roku budżetowym jednego miejsca w Domu.

5. W decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia w formie pobytu w Domu nie
ustala się odpłatności, gdy Świadczeniobiorca posiada dochód, którego wysokość nie
przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej.

6. W przypadku, gdy Świadczeniobiorca posiada dochód, którego wysokość przekracza
kryterium dochodowe określone wart. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w decyzji
administracyjnej o przyznaniu świadczenia w formie pobytu w Domu organ właściwy
ustala wysokość odpłatności za pobyt w Domu oraz sposób, miejsce i termin uiszczenia
odpłatności przez Świadczeniobiorcę.

7. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu określa poniższa tabela:

--
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Lp. Dochód osoby samotnie Wskaźnik odpłatności za pobyt w Domu
gospodarującej lub dochód na jedną wyrażony w procentach

osobę w rodzinie w stosunku do
kryterium dochodowego określonego
wart. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia osoba samotnie osoba w rodzinie

12 marca 2004 r. o pomocy gospodaruj ąca
społecznej wyrażony w procentach

1. do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie

2. Powyżej 100% do 200% 5% 7%

3. Powyżej 200% do 300% 10% 12%

4. Powyżej 300% do 400% 15% 17%

5. Powyżej 400% do 500% 25% 30%

6. Powyżej 500% do 600% 35% 40%

7. Powyżej 600% 45% 50%

8. Organ właściwy, na pisemny wniosek Świadczeniobiorcy, może odstąpić od pobrania od
Świadczeniobiorcy opłaty za pobyt w Domu za okres usprawiedliwionej nieobecności w
Domu (np. udokumentowany pobyt w szpitalu, sanatorium lub inna usprawiedliwiona
przyczyna).

9. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy ponoszenie odpłatności za pobyt w
Domu w całości lub w części stanowiłoby dla Świadczeniobiorcy nadmierne obciążenie
lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, organ właściwy może zwolnić
Świadczeniobiorcę na jego pisemny wniosek na czas określony w całości lub w części od
ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu, w szczególności z powodu:
l) ponoszenia przez Świadczeniobiorcę wydatków na leki, leczenie i rehabilitację,

uniemożliwiających dokonanie odpłatności za pobyt w Domu;
2) zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
3) innych zdarzeń uzasadnionych sytuacjami życiowymi.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .
Rady Miejskiej w Kole

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu "Senior +" w Kole

Na podstawie przepisów art. 7 ust. l pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, do zadań własnych gminy należy m.in. prowadzenie i zapewnienie miejsc w
ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, przy
czym ośrodkiem wsparcia może być dzienny dom pomocy. Na terenie Miasta Koła działa Dzienny
Dom "Senior +" będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu w
rozumieniu przepisu art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stanowiący
odpowiedź na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z
innymi ludźmi. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Dziennym Domu "Senior +" oraz kierowanie
do niego osób wymagających opieki należy do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kole. Jednocześnie przepis art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
zawiera upoważnienie dla Rady Miejskiej w Kole do wydania w formie aktu prawa miejscowego
Uchwały ustalającej, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności w
tym ośrodku wsparcia.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej Uchwały należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Burmistr9"~,~a Kola

Krzysz~kowski
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