Uchwała Nr XV/222/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 31 stycznia 2008
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębicy.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

§1
Na terenie Miasta Dębica ośrodkami wsparcia są:
1.

2.

Środowiskowy Dom Samopomocy, będący komórką organizacyjną
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, świadczący usługi
opiekuńcze w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Dom Dziennego Pobytu, będący komórką organizacyjną Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, świadczący usługi opiekuńcze
w szczególności dla osób, które ze względu na wiek wymagają
częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb
Ŝyciowych.

§2
1. Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, o których mowa w § 1
obejmują dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze,
rekreacyjno – kulturalne, edukacyjne a takŜe posiłek w czasie pobytu
w ramach prowadzonej terapii.
2. W ośrodkach wsparcia określonych w § 1 prowadzona jest równieŜ
działalność rehabilitacyjna, terapia dostosowana do indywidualnych
potrzeb i moŜliwości, praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne.
§3
1. Pobyt w ośrodkach wsparcia przyznaje w drodze decyzji
administracyjnej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębicy lub inna osoba upowaŜniona przez Burmistrza Miasta.
2. Pobyt przyznaje się na wniosek zainteresowanego lub jego
przedstawiciela ustawowego, pracownika socjalnego albo innej osoby,
za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego po
uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
3. W uzgodnieniu z osobą kierowaną lub jej przedstawicielem
ustawowym, w decyzji określa się okres pobytu, zakres świadczonych
usług oraz opłatę.

§4
1. Pobyt
w
ośrodkach
wsparcia
przysługuje
nieodpłatnie
świadczeniobiorcy, którego dochód nie przekracza kryterium
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej.
2. Osoby niespełniające warunku określonego w ust. 1 ponoszą opłatę za
pobyt w Domu Dziennego Pobytu według wskaźników odpłatności
określonych w tabeli:
Dochód osoby
samotnie
gospodarującej

do 477zł – 100%
od 101 do 150%
od 151 do 200%
od 201 do 250%
powyŜej 250%
*- dochód w rozumieniu

Dochód na osobę
w rodzinie

do 351zł – 100%
od 101 do 150%
od 151 do 200%
od 201 do 250%
powyŜej 250%

Wysokość odpłatności w %
liczona od średniego
miesięcznego kosztu utrzymania
uczestnika*

0%
1%
2%
3%
4%

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593z późn. zm).

3. Osoby niespełniające warunku określonego w ust. 1 ponoszą opłatę za
pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy według wskaźników
odpłatności określonych w tabeli:
Dochód osoby
samotnie
gospodarującej

Dochód na osobę
w rodzinie

Wysokość odpłatności w %
liczona od średniego
miesięcznego kosztu utrzymania
uczestnika ŚDS*

do 477zł – 100%
do 351zł – 100%
0%
od 101 do 150%
od 101 do 150%
1%
od 151 do 200%
od 151 do 200%
2%
od 201 do 250%
od 201 do 250%
3%
powyŜej 250%
powyŜej 250%
4%
*- średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy
ustalany jest na podstawie ujętej w układzie wykonawczym do budŜetu Wojewody.

§5
Odpłatność za posiłek w formie obiadu w ośrodkach wsparcia ustalona jest
w następujący sposób:
1. Środowiskowy dom Samopomocy zapewnia dwa posiłki: śniadanie
(przygotowane samodzielnie przez uczestników w ramach zajęć
terapeutycznych) i obiad, za który świadczeniobiorca ponosi
odpłatność bądź przyznaje się świadczenie nieodpłatnie.
2. Posiłek w formie obiadu w Środowiskowym Domu Samopomocy
przysługuje nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód jest
niŜszy niŜ 100% kryterium dochodowego. Osoby niespełniajace tego

warunku zwracają wydatki za posiłki na zasadach określonych
poniŜej:
Przedział procentowy według
kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności w % liczona
od kosztów 1 obiadu

do 100%
od 101 do 150%
od 151 do 200%
powyŜej 200%

0%
40%
50%
100%

§6
Posiłek w formie obiadu w Domu Dziennego Pobytu przysługuje nieodpłatnie
świadczeniobiorcom, których dochód jest niŜszy niŜ 100% kryterium
dochodowego. Osoby niespełniajace tego warunku zwracają wydatki za
posiłki na zasadach określonych poniŜej:
Przedział procentowy według
kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności w % liczona
od kosztów 1 obiadu

do 100%
od 101 do 150%
od 151 do 200%
powyŜej 200%

0%
40%
50%
100%

§7
1. Przy ustalaniu odpłatności uwzględnia się posiadany dochód,
wysokość
ponoszonych
wydatków,
w
szczególności
udokumentowanych opłat mieszkaniowych, wydatków na leczenie oraz
inne okoliczności będące przyczyna niewydolności finansowej.
2. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeśli Ŝądanie zwrotu wydatków
na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby
zobowiązanej nadmierne obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby skutki
udzielonej pomocy, Dyrektor MOPS lub inna osoba upowaŜniona przez
Burmistrza Miasta, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby
zainteresowanej, moŜe odstąpić na podstawie art. 104 ust. 4 Ustawy
o pomocy społecznej od Ŝądania takiego zwrotu.
§8
RóŜnice pomiędzy kosztem obiadu a wysokością odpłatności ponosi Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
§9
W terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobytu
wyznaczony pracownik pobiera opłaty określone w § 4 i § 5 od osób, które
korzystały z usług ośrodków wsparcia i dokonuje zbiorczych wpłat w kasie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.
§ 10
KaŜdorazowa zmiana progu dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej skutkować będzie zmianą tabeli o odpłatności zawartej w § 4, 5 i 6

niniejszej Uchwały dokonywanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dębicy bez konieczności wprowadzania zmian Uchwałą Rady
Miasta.
§ 11
1. Traci moc Uchwała Nr XVIII/255/04 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia
27 sierpnia 2004 roku w sprawie odpłatności za posiłki
w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Uchwała Nr XX/271/04
Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy.
2. Niniejsza uchwała obowiązuje do momentu wejścia w Ŝycie przepisów
wykonawczych, wydanych na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej
dotyczących zakresu objętego uchwałą.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 13
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

