UCHWAŁA NR XXXVI/301/2018
RADY GMINY POKÓJ
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”
w Pokoju
Na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769 z późn.zm.) Rada Gminy Pokój uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”
w Gminie Pokój, zwanym dalej „Dziennym Domem”, przeznaczonym dla osób nieaktywnych zawodowo,
w wieku co najmniej 60 lat, zamieszkujących na terenie gminy Pokój.
§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu obejmuje tylko wyżywienie w formie jednego pełnego
obiadu.
2. Odpłatność za wyżywienie ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu
uwzględniając zasady ponoszenia tej odpłatności określone w niniejszej uchwale.

z osobą zainteresowaną,

§ 3. Odpłatność za wyżywienie jest ustalana i pobierana za okres miesiąca kalendarzowego, a jej wysokość
uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.
§ 4. Wysokość miesięczna opłaty za wyżywienie stanowi iloczyn dni w danym miesiącu kalendarzowym
i kwoty dziennej stawki żywieniowej, obliczona zgodnie z poniższą tabelą:
Dochód osoby samotnie gospodarującej albo dochód
osoby w rodzinie1) w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej2), wyrażony w %
do 100%
powyżej 100% do 150%
powyżej 150%

Odpłatność za jeden
obiad dziennie
osób samotnie
gospodarujących
bezpłatnie
9,00 zł
10,00 zł

Odpłatność za jeden
obiad dziennie
osób w rodzinie
bezpłatnie
9,00 zł
10,00 zł

§ 5. 1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za wyżywienie wnoszą opłatę z góry do 10 -go dnia
każdego miesiąca na rachunek wskazany w decyzji administracyjnej. W przypadku usprawiedliwionej
nieobecności w Dziennym Domu, opłata pomniejszana będzie w następnym miesiącu o kwotę wynikającą
z liczby dni nieobecności.
2. Osobę wnoszącą opłatę za wyżywienie można zwolnić częściowo lub całkowicie z tej opłaty, na jej
wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, w szczególności jeżeli ponosi ona opłatę za pobyt członka
swojej rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce, poniosła starty w wyniku
klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.
§ 5. 1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za wyżywienie wnoszą opłatę z góry do 10 -go dnia
każdego miesiąca na rachunek wskazany w decyzji administracyjnej. W przypadku usprawiedliwionej
nieobecności w Dziennym Domu, opłata pomniejszana będzie w następnym miesiącu o kwotę wynikającą
z liczby dni nieobecności.
2. Osobę wnoszącą opłatę za wyżywienie można zwolnić częściowo lub całkowicie z tej opłaty, na jej
wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, w szczególności jeżeli ponosi ona opłatę za pobyt członka
swojej rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce, poniosła starty w wyniku
klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

1) Dochód

liczony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
ulegają zmianie zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 9 w/w ustawy.

2) Kryteria
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Gosławski
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