Omówienie szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Ostródzie.
Uchwała Nr XXXII/237/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2017 r.
(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2396).
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2017 r. reguluje sprawy związane z ponoszeniem
opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Ostródzie. Opłata za pobyt obejmuje
korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi tam świadczone.
Zgodnie z Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, zmienioną Uchwałą Nr 157
Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zasady funkcjonowania placówek Senior –
„WIGOR”, obecnie nazywanych „Senior+” oparte są o przepisy ustawy o pomocy społecznej.
Miesięczna odpłatność jaka miałaby być ponoszona przez uczestników uzależniona jest od
dochodu: osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie. 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. wynosi:
1)
dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
2)
dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł.
Miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu ustala Burmistrz Miasta Ostróda
w zarządzeniu. Podstawą miesięcznego kosztu utrzymania na rok budżetowy jest kwota
wydatków planowanych w budżecie jednostki, z uwzględnieniem ewentualnych środków
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Na 2017 r. szacowany koszt pobytu jednej osoby
wynosi miesięcznie 600 zł.
W stosownym zarządzeniu Burmistrza zostaną ustalone zasady odpłatności za wyżywienie,
zakres usług oraz zasady funkcjonowania jednostki.
Zaproponowane w projekcie uchwały zasady odpłatności opracowane zostały
z uwzględnieniem priorytetów społecznych, umożliwiając bezpłatne uczestnictwo
w Dziennym Domu „Senior+” osobom o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji życiowej.
Ustalona w ten sposób odpłatność przedstawia się następująco:
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