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Poz. 2396
UCHWAŁA NR XXXII/237/2017
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –
Dziennym Domu „Senior+” w Ostródzie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, zm. 1579 i 1948) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 930, zm. poz.1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60), Rada Miejska w Ostródzie uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”
funkcjonującym w Ostródzie przy ul. Henryka Sienkiewicza 15, zwanym dalej „Dziennym Domem”.
§ 2. 1. Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny.
2. Odpłatność pobierana jest w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. W miesiącu,
w którym uczestnik Dziennego Domu nabywa lub traci prawo pobytu, odpłatność ponoszona jest w wysokości
proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu.
3. Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z uczestnikiem Dziennego Domu, w granicach
określonych w § 3, biorąc pod uwagę jego sytuację materialną i osobistą oraz zakres przyznanych usług,
zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi świadczone
przez Dzienny Dom.
§ 4. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika w okresach miesięcznych
w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Opłata stanowi dochód Gminy Miejskiej Ostróda.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie
Tadeusz Bera
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/237/2017
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 marca 2017 r.
Tabela szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”
w Ostródzie
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód Wskaźnik odpłatności w % średniomiesięcznego kosztu
na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium
pobytu w Dziennym Domux).
dochodowego określonego
dla osób samotnie
dla osób
w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy
gospodarujących
w rodzinie
społecznej, wyrażony w %.
Do 200%
nieodpłatnie
nieodpłatnie
Powyżej 200% do 300%
2% - 5%
3% - 6%
Powyżej 300% do 400%
6%- 10%
7% - 15%
Powyżej 400% do 500 %
11% - 15%
16%-20%
Powyżej 500% do 600%
16%- 20%
21%- 30%
Powyżej 600%
100%
100%
x)

Średniomiesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu to kwota wydatków planowanych w budżecie Gminy
Miejskiej Ostróda na dany rok za pobyt jednego uczestnika.

