
 

 

UCHWAŁA NR XIII/185/13 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

w sprawie ustalenia zasad naliczania, sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania 

z odpłatności za posiłki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” 

w Bytomiu, ul. Karpacka 25 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, 

art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Osoby skierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu na podstawie 

decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia, na swój wniosek otrzymują świadczenie 

pomocy w postaci posiłków.  

2. Odpłatność za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu ustalana jest 

w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami przyjętymi w załączniku do niniejszej 

uchwały.  

3. Zmiana wysokości odpłatności następuje w drodze zmiany decyzji administracyjnej, o której mowa 

w ust. 1 i ust. 2, popartej wywiadem środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. 

§ 2. Ustala się następujące warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za posiłki, 

o których mowa w § 1:  

1) osoby nie ponoszą odpłatności w przypadku nieobecności, zgłoszonej dyrektorowi Środowiskowego Domu 

Samopomocy „Integracja”, co najmniej na 1 dzień przed tą nieobecnością;  

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba ponosząca odpłatność może zostać z niej zwolniona, na 

jej wniosek, częściowo lub całkowicie, na okres każdorazowo nie dłuższy niż sześć miesięcy, 

z zastrzeżeniem pkt 3;  

3) wysokość częściowego zwolnienia z odpłatności nie może przekroczyć 50 % kwoty należności;  

4) wniosek, o którym mowa w pkt 2, składany jest do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Bytomiu. 

§ 3. 1. Odpłatność jest uiszczana w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym, do dnia 5. 

każdego miesiąca za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2.  
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2. W miesiącu, w trakcie którego podopieczny nabywa prawo do korzystania z posiłków, odpłatność jest 

ponoszona w wysokości odpowiadającej dniom pobytu, przy czym odpłatność za ten miesiąc dokonywana 

będzie w miesiącu następnym w terminie, o którym mowa w ust.1.  

3. Odpłatność za posiłki wnoszona jest na rachunek bankowy Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Integracja”, w kwotach wynikających z decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1.  

4. Wniesiona odpłatność podlega rozliczeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została 

dokonana, zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę dni, w których osoba korzystała z posiłków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu jej wejścia 

w życie.  

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej 

 

 

Danuta Skalska 
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/185/13  

Rady Miejskiej w Bytomiu  

z dnia 22 kwietnia 2013 r.  

 

Tabela dziennej odpłatności za posiłki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu 

Dochód podopiecznego określony jako % kryterium dochodowego, 

o którym mowa w art. 8 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy o pomocy 

społecznej  

Dzienna wartość odpłatności za posiłki określona 

jako % minimalnego wynagrodzenia za pracę 

do 100 %  nieodpłatnie 

powyżej 100 % do 110 %  0,30%  
 

powyżej 110 % do 130%  0,35%  
 

powyżej 130 % do 150 %  0,40%  
 

powyżej 150 % do 170 %  0,45%  
 

powyżej 170 % do 190 %  0,50%  
 

powyżej 190 %  0,55%  
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