UCHWAŁA NR 461/VII/2018
RADY GMINY KŁODZKO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Aktywny Senior”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) , uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „ Aktywny Senior” w Jaszkowej
Górnej 71, zwanym dalej Dziennym Domem.
§ 2. 1. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi świadczone
przez Dzienny Dom.
2. Dzienna stawka opłaty za pobyt w Dziennym Domu wynosi 30 zł.
3. Wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.
4. Procentową
poniższa tabela:

wysokość

odpłatności

osoby

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium
dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy
społecznej wyrażony w %

skierowanej

za

pobyt

w Dziennym

Domu

określa

% odpłatności za pobyt w Dziennym Domu,
o której mowa w § 3
dla osób samotnie
gospodarujących

dla osób
w rodzinie

Do 200%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 200 % do 250%

do 20%

do 25%

Powyżej 250% do 300%

powyżej 20 % do 30%

powyżej 25 % do 35%

Powyżej 300% do 350 %

powyżej 30 % do 40 %

powyżej 35 % do 45%

Powyżej 350% do 400%

powyżej 40% do 50 %

powyżej 45 % do 55 %

Powyżej 400% do 450%

powyżej 50 % do 60 %

powyżej 55 % do 65 %

Powyżej 450% do 500%

powyżej 60 % do 70 %

powyżej 65% do 75 %

Powyżej 500%

powyżej 70% do 100 %

powyżej 75% do 100 %

§ 3. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika w okresach miesięcznych w terminie
do 10 dnia następnego miesiąca na konto Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko.
§ 4. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za dni nieobecności pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia,
chyba że powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kłodzko
Zbigniew Tur
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała reguluje zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym
Domu „Aktywny Senior”. Opłata za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi
tam świadczone, nie obejmuje natomiast kosztów wyżywienia.
Zgodnie z Uchwałą Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–
2020, zasady funkcjonowania placówek oparte są o przepisy ustawy o pomocy społecznej.
Proponowana miesięczna odpłatność jaka miałaby być ponoszona przez uczestników
uzależniona jest od dochodu: osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie i ustalana
w granicach wyliczonych poprzez pomnożenie dziennej stawki za pobyt, liczby dni pobytu
oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o którym mowa w tabeli określonej w § 2 ust. 4.
Kryterium dochodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2015
r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej od dnia 1 października 2015 r. do 30 września 2018 roku wynosi:
dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł
dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł.
Natomiast od dnia 1 października 2018 r. kryterium dochodowe zgodnie z nowym
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z
2018r.poz.1358) wynosi :
dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł
dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.
Zaproponowane w projekcie uchwały zasady odpłatności opracowane zostały
z uwzględnieniem priorytetów społecznych, umożliwiając bezpłatne uczestnictwo w
Dziennym Domu „ Aktywny Senior” osobom o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji
życiowej.
W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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