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Poz. 1272
UCHWAŁA NR 484/XLVI/2018
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
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 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 roku poz. 1769 ze zmianami) Rada Miejska w Lublińcu
uchwala:
§ 1. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób, których dochód przekracza kryterium
dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustala się zgodnie z poniższą tabelą:
Dochód w % w stosunku do kryterium dochodowego
osoby określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

Wysokość odpłatności
dla osoby samotnej

Wysokość odpłatności dla
osoby w rodzinie

20%
30%
50%
100%

40%
50%
70%
100%

2. Odpłatność za jeden dzień pobytu w ośrodku wsparcia ustala podmiot prowadzący.
3. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia.
4. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość
odpłatności oblicza się proporcjonalnie, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc
przez liczbę dni pobytu.
§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia – domu dziennego pobytu dla osób, których dochód
przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ustala się zgodnie
z poniższą tabelą:
Dochód na osobę w % w stosunku do kryterium
dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej
powyżej 100% do 170%
powyżej 170% do 250%
powyżej 250% do 300%
powyżej 300% do 350%
powyżej 350% do 400%
powyżej 400%

Wysokość odpłatności dla
osoby samotnej

Wysokość odpłatności dla
osoby w rodzinie

10%
30%
50%
70%
90%
100%

20%
40%
60%
80%
90%
100%
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2. Korzystanie ze świadczeń ośrodka wsparcia – domu dziennego pobytu jest odpłatne jedynie w zakresie
odpłatności za wyżywienie.
3. Odpłatność za jeden dzień wyżywienia na dany rok kalendarzowy ustalana jest w oparciu o cenę
przedstawioną przez wykonawcę realizującego usługę wyżywienia.
§ 3. Tracą moc następujące uchwały:
1) uchwała Nr 324/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia
zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług – wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu „Klub
Seniora” w Lublińcu;
2) uchwała Nr 470/LI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zmiany „zasad
ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu”;
3) uchwała Nr 180/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmiany
„zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”
w Lublińcu”;
4) uchwała Nr 480/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę
Nr 324/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług – wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”
w Lublińcu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z wyjątkiem § 2 i 3, które wchodzą w życie 1 lipca 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gabriel Podbioł

