UCHWAŁA NR XXIII/146/15
RADY MIASTA I GMINY PRUSICE
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Prusickim Dziennym Domu
Pobytu Senior WIGOR w Prusicach
Na podstawie art.18. ust.1 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz
163 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Prusice ustala co następuje:
§ 1. 1. Pobyt w Prusickim Dziennym Domu Pobytu Senior WIGOR w Prusicach, zwanym dalej „Domem” jest
odpłatny.
2. Odpłatność pobierana jest w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. W miesiącu, w którym
osoba nabywa lub traci prawo pobytu w Domu, odpłatność jest ponoszona w wysokości proporcjonalnej do
długości pobytu w danym miesiącu z zastrzeżeniem zapisu §3.
3. Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z osobą, w granicach określonych w §2 i §3 biorąc pod
uwagę jej sytuację materialna i osobistą oraz zakres przyznanych usług zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Odpłatność ustala się odrębnie za:
1) usługi opiekuńcze dostosowane do indywidualnych potrzeb osób w postaci opieki higienicznej, terapii
zajęciowej, zajęć kulturalno- rekreacyjnych, oświatowych, sportowych, itp.
2) posiłki.
2. Posiłki przyznawane są na wniosek osoby za odpłatnością określoną w decyzji wydanej na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 3. 1. W okresie do 31 grudnia 2016 r. szacowany średni miesięczny koszt usług w Domu, w przeliczeniu na
jedno miejsce ustala w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Prusice na wniosek Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach na podstawie analizy projektu Budżetu Gminy Prusice na rok 2016.
Szacowany średni miesięczny koszt usług podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach. W okresie od 1 stycznia 2017 r. i kolejnych
latach, średni miesięczny koszt usług zostanie ustalony na podstawie analizy poniesionych kosztów za rok ubiegły.
Średni miesięczny koszt usług podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach.
2. Wysokość odpłatności za usługi świadczone w Domu ustala się w oparciu o średni miesięczny koszt usług, o
których mowa w ust.1 z tym, że odpłatność nie może być wyższa od średniego miesięcznego kosztu usług,
ustalonego zgodnie z ust.1 ani niższa od stawek minimalnych za te usługi, określonych w tabeli stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały z zastrzeżeniem zapisu § 4.
§ 4. 1. Osoba nie ponosi opłat, jeżeli jej dochód jako osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej.
2. Osoba, której nie przysługuje zwolnienie z ponoszenia opłat o którym mowa w ust.1, a która nie może
ponosić odpłatności ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale może zostać częściowo lub
całkowicie zwolniona z odpłatności za pobyt w Domu na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach. Zwolnienia dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Prusicach na czas określony nie dłużej niż 6 miesięcy w szczególności jeśli zachodzą następujące
okoliczności:
1) osoba ta wnosi opłaty za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub
placówce opiekuńczej;
2) występują inne uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba osoby, bezrobocie,
niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, szkody w mieniu osoby lub jej rodziny wyrządzone w wyniku
klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczacy Rady Miasta i
Gminy Prusice
Zbigniew Ziomek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/146/15Rady Miasta i Gminy
Prusice
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Rady
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Miasta

i

Gminy

Prusice

Osoba samotnie gospodarująca lub osoba w rodzinie
% kryterium dochodowego określonego w
Wskaźnik odpłatności w % średniego
ustawie o pomocy społecznej
miesięcznego kosztu utrzymania
do 150 %
nieodpłatnie
ponad 150%- 200%
5%-10%
ponad 200%- 250%
11%- 15%
ponad 250%- 300%
16%-20%
ponad 300%- 350%
21%-25%
ponad 350%- 400%
26%-30%
ponad 400%
31%-100%
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