UCHWAŁA NR XVIII/114/2015
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Ostrowcu Świętokrzyskim
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318,
z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 51 ust. 1, 2 i 4
i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz.1240 i poz. 1310) - Rada Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior-WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 70, zwany
dalej „Domem”.
§ 2. 1. Usługi świadczone przez Dom są odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2
i § 8.
2. Pobyt w Domu przysługuje nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których
dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100%, obowiązującego
w dacie wydania decyzji o przyznaniu pobytu w Domu, kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3. Świadczeniobiorcy spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa
w § 2 ust. 2, zwracają w części lub w całości poniesione przez Gminę wydatki
związane z zapewnieniem pobytu w Domu, poprzez ponoszenie opłat w sposób
określony niniejszą uchwałą.
§ 4. 1. Ustala się na 2015 r. miesięczny, ogólny koszt pobytu jednego
świadczeniobiorcy w Domu na kwotę 628 zł (słownie: sześćset dwadzieścia
osiem złotych), z czego kwota 200 zł (słownie: dwieście złotych) pokrywana
jest z budżetu państwa.
2. Podstawą ustalenia ogólnego kosztu pobytu w Domu, o którym mowa
w ust. 1, jest kalkulacja przewidywanych kosztów pobytu i usług w Domu
„Senior-WIGOR” w 2015 r. zawarta w Ofercie realizacji przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski zadania publicznego na 2015 r. w ramach Programu
Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.
§ 5. 1. Podstawę ustalenia dla świadczeniobiorców, wysokości opłaty za
pobyt w Domu w 2015 r. stanowi kwota 428 zł (słownie: czterysta dwadzieścia
osiem zł), zwana dalej „podstawą odpłatności”.

2. Opłata za pobyt w Domu w 2015 r. stanowi iloczyn podstawy odpłatności
i procentowych wskaźników odpłatności, o których mowa w załączniku do
uchwały.
§ 6. Prezydent Miasta w każdym następnym roku kalendarzowym,
w terminie do końca lutego, dokonuje analizy kalkulacji kosztu, o którym mowa
w § 4, i przedstawia Radzie Miasta, celem podjęcia uchwały zmieniającej jego
wysokość.
§ 7. 1. Opłata za pobyt w Domu dokonywana jest z dołu za okres każdego
miesiąca kalendarzowego.
2. Opłatę za pobyt świadczeniobiorcy w Domu, może być uiszczana
w siedzibie Domu, w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, zwanego dalej „MOPS” lub
przelewem na konto MOPS Nr 28 1240 1372 1111 0010 4658 0600 - w terminie
do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.
3. W razie nieuiszczenia odpłatności przez świadczeniobiorcę przez okres co
najmniej 3 miesięcy i przy jednoczesnym braku podstaw do odstąpienia przez
MOPS od żądania jej zwrotu, MOPS egzekwuje zaległe opłaty za pobyt
w Domu.
§ 8. 1. Zwalnia się z opłat za pobyt w Domu świadczeniobiorców, u których
miesięczna kwota ich dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie, pozostająca do
ich dyspozycji po poniesieniu udokumentowanych, niezbędnych opłat
związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkania i wydatków związanych
z zakupem leków, pieluchomajtek, środków sanitarno-opatrunkowych,
artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz po ewentualnym
poniesieniu opłaty za pobyt w Domu byłaby niższa niż 50% kwoty kryterium
dochodowego osoby samotnej gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt
1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Częściowe zwolnienie świadczeniobiorców z opłaty za pobyt w Domu,
może nastąpić w przypadkach:
1) konieczności ponoszenia przez świadczeniobiorców odpłatności za pobyt
członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub
wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, leczniczorehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych,
2) korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
przez więcej niż jedną osobę w rodzinie świadczeniobiorcy, w tym co
najmniej jedną przewlekle chorą,
3) zdarzenia losowego w rodzinie.
3. Usprawiedliwiona nieobecność świadczeniobiorcy w Domu, trwająca
powyżej 5 dni, skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem opłaty za pobyt.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Stanisław Choinka

Załącznik do uchwały Nr XVIII/114/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 18 września 2015 r.
Procentowe wskaźniki odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior - WIGOR”
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 70
I. Tabela wskaźników
gospodarujących:

odpłatności

dla

świadczeniobiorców

samotnie

Dochód netto świadczeniobiorcy (osoby samotnej) w stosunku
procentowym do kryterium dochodowego, określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności za pobyt liczone
w procentach od ogólnego miesięcznego
kosztu pobytu w Domu*

powyżej 100 % - 150%
powyżej 150% - 200%
powyżej 200% - 250%
powyżej 250% - 300%
powyżej 300% - 350%
powyżej 350% - 400%
powyżej 400% - 450%
powyżej 450%

10%
15%
20%
30%
40%
50%
90%
100%

II. Tabela odpłatności dla świadczeniobiorców w rodzinie:
Dochód netto na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy w stosunku
procentowym do kryterium dochodowego, określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności za pobyt liczone
w procentach od ogólnego miesięcznego
kosztu pobytu w Domu*

powyżej 100 % - 130%
powyżej 130% - 200%
powyżej 200% - 250%
powyżej 250% - 300%
powyżej 300% - 350%
powyżej 350% - 400%
powyżej 400% - 450%
powyżej 450%

10%
15%
20%
30%
60%
80%
90%
100%

* w 2015 r. podstawę obliczenia opłaty za pobyt w Domu stanowi kwota 428 zł
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