Uchwała nr XL/316/2018
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 6 listopada 2018 roku
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior +” w Latowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym
Domu „Senior +” w Latowicach, zwanym dalej „Dziennym Domem”.
§2. Opłatę za pobyt w Dziennym Domu, ustala podmiot kierujący – Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sieroszewicach w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres usług
i zasady ponoszenia odpłatności określone w niniejszej uchwale.
§3.1. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz
z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez jednostkę.
2. Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.
3. Procentową wysokość odpłatności osoby kierowanej za pobyt określa poniższa tabela:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie w stosunku do
% odpłatności osób
% odpłatności osób
kryterium dochodowego określonego w art.
samotnie
w rodzinie
8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
gospodarujących
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018
r. poz. 1508 z późn zm.) wyrażony w %
Do 200%
Nieodpłatnie
Nieodpłatnie
Powyżej 200% do 220%
2%
3%
Powyżej 220% do 240%
4%
5%
Powyżej 240% do 260%
6%
7%
Powyżej 260% do 280%
8%
9%
Powyżej 280% do 300%
10%
11%
Powyżej 300% do 320%
12%
13%
Powyżej 320% do 340%
14%
15%
Powyżej 340% do 360%
16%
17%
Powyżej 360% do 380%
18%
19%
Powyżej 380%
20%
21%
4. Średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu ustala Wójt Gminy
Sieroszewice w zarządzeniu podjętym nie później niż do 31 marca każdego roku
w oparciu o kwotę rocznych kosztów działalności, przekazaną przez Kierownika Jednostki.
Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na działalność Dziennego Domu
wynikającą z kosztów utrzymania podopiecznych z roku poprzedniego, bez wydatków
inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok, podzieloną
przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania Dziennego Domu w roku
poprzednim.

§4. W okresie od 17.12.2018 r. do 31.03.2019 r. odpłatność ustala się na podstawie
przyjętego planu finansowego na 2018 rok dla Dziennego Domu podzielonego przez liczbę
miejsc oraz przez liczbę dni funkcjonowania domu.
§5. Zarządzenie Wójta Gminy Sieroszewice, o którym mowa §3 ust. 4 stanowi
podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu od następnego miesiąca
przypadającego po miesiącu, w którym zarządzenie zostało podjęte. Do tego czasu odpłatność
za pobyt w Dziennym Domu ustala się na podstawie średniego miesięcznego kosztu pobytu
obowiązującego w roku poprzednim.
§6. Osoby skierowane do Dziennego Domu na okres krótszy niż miesiąc
kalendarzowy ponoszą odpłatność, o której mowa w §3 ust. 1 wg następującej zasady: opłatę
należną od osoby skierowanej za cały m-c dzieli się przez ilość dni roboczych w danym
miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu.
§7. Nie pobiera się opłat za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia jej
kierownikowi, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, chyba, że powiadomienie to nie
było możliwe z powodów losowych.
§8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do
odpłatności, Wójt Gminy Sieroszewice może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia
odpłatności.
§9. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika, przelewem na
rachunek bankowy Dziennego Domu w okresach miesięcznych w terminie do dnia 10
następnego miesiąca.
§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.
§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XL/316/2018
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 6 listopada 2018 roku
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior +” w Latowicach
Zgodnie z uchwałą Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 (M.P.
poz.1254); wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe po
ustaleniu zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”.
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, do kompetencji rady gminy
należy ustalenie w drodze uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia.
Zaproponowane w projekcie uchwały zasady odpłatności opracowane zostały
z uwzględnieniem priorytetów społecznych, umożliwiając bezpłatne uczestnictwo
w Dziennym Domu osobom o niskich dochodach.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

