
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII.368.17 

RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 24 października 2017 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1769) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

2. Przez ośrodek wsparcia, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć: dzienny dom pomocy, dom dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych oraz Klub Seniora SENIOR+. 

§ 2. Odpłatność obejmuje dany miesiąc kalendarzowy i jest naliczana proporcjonalnie 

do okresu pobytu osoby w ośrodku wsparcia. 

§ 3. 1. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub od dochodu 

na osobę w rodzinie. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie 

z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisku dla osób bezdomnych ponoszą odpłatność zgodnie 

z poniższą tabelą: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę 

w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej 

Procent miesięcznej odpłatności  

za pobyt w ośrodku wsparcia w stosunku do 

dochodu osoby/na osobę w rodzinie 

do 100 % 0% 

powyżej 100 do 150% 50% 

powyżej 150 do 200% 75% 

powyżej 200% 100% 

2. Klub Seniora SENIOR+ umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach 

zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 oraz w art. 48 b ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej. 

3. Odpłatność za gorący posiłek ustalana jest na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Ełku. 

4. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora SENIOR+ jest nieodpłatne. 
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§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia, o których mowa w §3 ust. 1 mogą być zwolnione na ich wniosek lub wniosek 

pracownika socjalnego z częściowej lub całkowitej opłaty. Zwolnienie przysługuje na czas określony i może 

nastąpić w przypadku, gdy: 

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej 

placówce; 

2) występują uzasadnione okoliczności (w szczególności: długotrwała choroba, niepełnosprawność, 

udokumentowane wydatki na leki lub sprzęt rehabilitacyjny, dojazdy do lekarza specjalisty, badania 

specjalistyczne; 

3) nastąpi śmierć członka rodziny; 

4) poniosą straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; 

5) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko. 

2. Częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat przyznaje się w na czas określony. 

3. Decyzje w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat podejmuje Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku lub inna upoważniona osoba. 

§ 5. Miesięczny koszt utrzymania, zasady regulowania odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ustalane 

będą na podstawie porozumienia zawartego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, 

a podmiotem prowadzącym ośrodek wsparcia, na terenie którego przebywa osoba skierowana. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIII.332.17 Rady Miasta Ełku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta Ełku 

Dariusz Wasilewski 
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