UCHWAŁA NR XXXVIII/125/2016
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim
Na podstawie 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 2016 r. poz. 930 i 753, z 2015 r.
poz. 1310 i 1359, z 2016 r. poz. 1583, z 2015 r. poz. 1616 i 1310) oraz art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) - 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, poz. 2706 i 4111), wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Ustala się na 2017 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 2017 r.
2. Ustala się na 2017 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) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opłata 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 93 1020 2629 0000 9102 0341 0503 w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc
poprzedni.”;
3) w załączniku do uchwały, w jego końcowej części, zdanie poprzedzone
gwiazdką otrzymuje brzmienie:
„* w 2017 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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