UCHWAŁA NR XLVIII/341/2018
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Brzesku
ul. Okocimska 44.
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”
w Brzesku ul. Okocimska 44 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/341/2018
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”
w Brzesku ul. Okocimska 44.
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o:
1) Dziennym Domu - należy przez to rozumieć Dzienny Dom „Senior+” w Brzesku z siedzibą przy
ul. Okocimska 44;
2) Podmiocie kierującym - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku z siedzibą
przy ul. Mickiewicza 21;
3) Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę nieaktywną zawodowo w wieku 60+ z terenu miasta i gminy
Brzesko.
§ 2. 1. Pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Brzesku, zwany dalej Dziennym Domem jest odpłatny zgodnie
z § 3 ust. 6.
2. Uczestnik, którego dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) nie ponosi kosztów odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu.
§ 3. 1. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, wyżywienia oraz usług
świadczonych przez Dzienny Dom.
2. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wysokość opłaty za pobyt w Dziennym Domu uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.
4. Opłata ponoszona przez osobę kierowaną do Dziennego Domu nie może być wyższa niż koszt pobytu
w Dziennym Domu „Senior+” w Brzesku określony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzesku.
5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku w decyzji administracyjnej ustala wysokość
opłaty za pobyt w Dziennym Domu na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika
socjalnego.
6. Procentową wysokość miesięcznej odpłatności uczestnika liczoną od średniego miesięcznego kosztu pobytu
określa poniższa tabela.
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dochód osoby samotnie gospodarującej
lub dochód na osobę w rodzinie
w stosunku do kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017
poz. 1769 z późn. zm.)
wyrażony w %
do 100 %
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 220%
powyżej 220% do 240%
powyżej 240% do 260%
powyżej 260% do 290%
powyżej 290% do 320%
powyżej 320% do 360%
powyżej 360% do 400%
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Wskaźnik odpłatności (wyrażony
w procentach) za pobyt
w Dziennym Domu, którą ponosi:
osoba samotnie gospodarująca
osoba
w rodzinie

nieodpłatnie
3%
7%
9%
16%
19%
22%
28%
38%
50%

nieodpłatnie
4%
8%
12%
18%
22%
28%
35%
45%
58%
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11.
12.
13.
14.

powyżej 400% do 430%
powyżej 430% do 470%
powyżej 470% do 500%
powyżej 500%

62%
70%
85%
100%

65%
75%
88%
100%

§ 4. 1. Odpłatność ustala się za okres faktycznego pobytu uczestnika w Dziennym Domu.
2. Usprawiedliwiona nieobecność uczestnika w Dziennym Domu skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem
opłaty za pobyt.
3. W przypadku planowanej nieobecności uczestnik korzystający z pobytu zobowiązany jest zgłosić ją
kierownikowi Dziennego Domu, co najmniej na 2 dni przed tą nieobecnością. W przypadku niewykonania tego
obowiązku nie stosuje się zapisu zawartego w ust. 2., chyba że powiadomienie nie było możliwe z powodów
losowych.
4. W miesiącu, w którym uczestnik nabywa lub traci prawo pobytu w Dziennym Domu odpłatność jest
ponoszona w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu, za każdy dzień pobytu dzieląc
kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestnika lub pracownika socjalnego podmiot
kierujący może częściowo lub całkowicie zwolnić uczestnika z ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym
Domu w szczególności ze względu na:
1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia
i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,
2) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków lub
sprzętu rehabilitacyjnego,
3) konieczność ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla członka rodziny,
4) występowanie
szczególnych
okoliczności
wynikających
z długotrwałej
choroby,
bezrobocia,
niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub
klęski żywiołowej.
2. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje na czas określony podmiot
kierujący.
3. Decyzje o której mowa w § 5 ust. 2 podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku
na podstawie okoliczności sprawy i ustala odpłatność za pobyt w Dziennym Domu w przedziałach wskazanych w
§ 3 ust. 6.
§ 6. 1. Średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzesku w zarządzeniu podjętym nie później niż do 31 stycznia każdego roku w oparciu o kwotę
przewidywanych kosztów działalności na dany rok. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na
działalność Dziennego Domu wynikającą z kosztów utrzymania uczestników, bez wydatków inwestycyjnych
podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania Dziennego Domu w roku poprzednim.
2. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. koszt pobytu ustala się na podstawie przyjętego planu
finansowego dla Dziennego Domu „Senior+” w Brzesku podzielonego przez liczbę miejsc oraz miesięcy
funkcjonowania Dziennego Domu.
§ 7. 1. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika w terminie do 10 dnia każdego
miesiąca następującego po miesiącu pobytu w Dziennym Domu na zasadach wskazanych w decyzji
administracyjnej.

Id: EF2C957D-65CF-4B4C-B726-3FF632AD8851. Podpisany

Strona 2

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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