
 

 

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.169.2013 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 

z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt i korzystania z gorącego posiłku w Klubie Seniora 

działającym w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi. 

Na podstawie art. 18 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. 

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

§ 1. Dla osób uprawnionych do korzystania z gorącego posiłku w Klubie Seniora działającym w ramach 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ustala się odpłatność zgodnie z zasadami zawartymi 

w poniższej tabeli:  

Zasady odpłatności za jeden gorący posiłek w Klubie Seniora  

Dochód na osobę wg kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (w procentach) 

Wskaźnik odpłatności (w procentach) ustalony 

od pełnej odpłatności za jeden gorący posiłek 

do 100%  bezpłatnie 

powyżej 100% do 130%  70% 

powyżej 130% do 150%  80% 

powyżej 150%  100% 

§ 2. 1. Ustalenie odpłatności za gorący posiłek następuje na podstawie decyzji administracyjnej, 

poprzedzonej wywiadem środowiskowym.  

2. Uczestnicy uiszczają opłatę za gorący posiłek bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Złotoryi lub na wskazany rachunek bankowy do 05 dnia każdego następnego miesiąca zgodnie 

z dokumentacja potwierdzającą liczbę dni obecności w Klubie Seniora. 

§ 3. Całodzienny pobyt, podstawowe świadczenia rekreacyjno – kulturalne oraz edukacyjne są bezpłatne.  

§ 4. Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie Uchwały zachowują swoją moc w okresie ważności 

decyzji.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/129/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie 

ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora działającym 

w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.  
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

R. Gorzkowski 
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