UCHWAŁA NR XXIV/174/2015
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę 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 2015 r., poz. 1515 i poz. 1890) 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. 1045, poz. 1240, poz. 1310,
poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830 i poz. 1893) - Rada Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale 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
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r. poz. 2706), wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 - § 4 otrzymują brzmienie:
„§ 3. Świadczeniobiorcy, którzy nie spełniają przesłanki dochodowej do
nieodpłatnego pobytu w Domu, o której mowa w § 2 ust. 2, zwracają w części
lub w całości ponoszone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, zwaną dalej
„Gminą”, wydatki związane z zapewnieniem pobytu w Domu - poprzez
ponoszenie opłat w wysokości i w sposób określony w uchwale.
§ 4. 1. Ustala się na 2016 r. miesięczny, ogólny koszt pobytu jednego
świadczeniobiorcy w Domu na kwotę 628 zł, wynikający z wysokości środków
przewidzianych na prowadzenie Domu w projekcie budżetu Gminy na 2016 r.
2. Ustala się na 2016 r. podstawę do określania dla świadczeniobiorców
wysokości opłaty za pobyt w Domu na kwotę 428 zł, zwaną dalej „podstawą
odpłatności”.
3. Wysokość opłaty za pobyt w Domu stanowi iloczyn podstawy
odpłatności i procentowych wskaźników odpłatności, określonych
w załączniku do uchwały.”;
2) uchyla się § 5 i § 6,
3) w załączniku do uchwały, w jego końcowej części, zdanie poprzedzone
gwiazdką otrzymuje brzmienie:
„* w 2016 r. podstawę odpłatności stanowi kwota 428 zł.”.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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