
 

 

UCHWAŁA NR XIII/111/19 

RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  

o zasięgu gminnym - Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 

gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust.1 i ust. 2 oraz 

art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1508 ze 

zm.), 

Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia o zasięgu 

gminnym – Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach, zwanego dalej 

„Domem Dziennego Pobytu”, z siedzibą w Ropczycach, ul. Mickiewicza 11. 

§ 2. Użyte w Uchwale określenia oznaczają:  

1) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i osoby w rodzinie, 

określone odpowiednio w art.8 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

2) dochód – dochód liczony według zasad, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej, 

3) ośrodek wsparcia – ośrodek wsparcia w rozumieniu art. 51 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu obejmuje usługi świadczone przez Dom Dziennego 

Pobytu, w tym posiłek. 

2. Przy ustalaniu wysokości odpłatności za pobyt, o której mowa w ust.1 stosuje się poniższą tabelę: 

Dochód osoby określony procentowo według 

kryterium dochodowego. 

Wysokość odpłatności za dzień pobytu w zł. 

do 100%  nieodpłatnie 

powyżej 100% do 200%  do 7,00  

powyżej 200% do 300%  powyżej 7,00    do   8,50 

powyżej 300% do 400%   powyżej  8,50   do 10,00 

powyżej 400 %  powyżej  10,00 do 12,00 

3. Odpłatność za pobyt ponoszona jest adekwatnie do liczby dni faktycznego pobytu w Domu Dziennego 

Pobytu w danym miesiącu kalendarzowym. 

4. Odpłatność za posiłki ustalana jest w odniesieniu do wysokości stawki żywieniowej odpowiadającej 

wysokości kosztów poniesionych na zakup produktów żywnościowych, niezbędnych do ich przygotowania. 
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§ 4. Traci moc Uchwała NR XXXV/398/05 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 11 października 2005 r. 

w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi świadczone w Domu 

Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach zmieniona Uchwałą Nr 

XXIX/378/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 stycznia 2009 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. 

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

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Grzegorz Bielatowicz 
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