
UCHWAŁA NR LIV/574/2018
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu 
Pobytu „SENIOR+” w Starogardzie Gdańskim

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.1)) oraz 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.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” 
w Starogardzie Gdańskim, zwanego dalej Domem.

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w Domu ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starogardzie Gdańskim w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną 
osoby oraz zakres przyznanych usług.

2. Odpłatność za pobyt i usługi ustala się według wskaźników określonych w poniższej tabeli.

Wskaźnik odpłatności za pobyt i usługi liczony 
w % do średniomiesięcznego kosztu pobytu 
w Dziennym Domu Pobytu „Senior+”

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 
wyrażony w % dla osób samotnie 

gospodarujących
dla osób w rodzinie

Do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 150% do 300% 2% 3%
powyżej 300% do 500% 5% 6%
powyżej 500% 10% 11%

§ 3. 1. Średni miesięczny koszt pobytu w Domu ustala, w drodze zarządzenia, Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, nie później niż do 31 stycznia każdego roku, w oparciu 
o dane dotyczące kwoty rocznych kosztów działalności Domu.

2. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na działalność Domu wynikającą z kosztów 
utrzymania osób kierowanych z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną 
o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, przyjęty w ustawie budżetowej 
na dany rok, podzieloną przez liczbę miesięcy funkcjonowania Domu.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszonew Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1985, z 2018 r. poz. 650 i 700,

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 8 sierpnia 2018 r.

Poz. 3228



§ 4. Zarządzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w Domu 
od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zarządzenie zostało podjęte. Do tego czasu 
odpłatność za pobyt ustala się na podstawie średniego miesięcznego kosztu pobytu obowiązującego w roku 
poprzednim.

§ 5. W okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. koszt pobytu ustala się na podstawie danych 
szacunkowych.

§ 6. Odpłatność pobierana jest w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVIII/197/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia o zasięgu lokalnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta  
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 3228


		2018-08-08T12:10:25+0000
	Polska
	Jacek Zbigniew Karpiński
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




