Projekt
z dnia 22 października 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 22 października 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/266/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 lipca 2020r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Głogówku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 51 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść załącznika do uchwały nr XXVII/266/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Głogówku, który otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 22 października 2021 r.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI
ZA POBYT W DZIENNYM DOMU
§ 1. 1. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ obejmuje tylko wyżywienie.
2. Odpłatność za wyżywienie ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą zainteresowaną,
uwzględniając zasady ponoszenia odpłatności określone w § 2.
§ 2. 1. Odpłatność za wyżywienie ustalana będzie zgodnie z poniższą tabelą.

Dla osób samotnie gospodarujących
Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie
gospodarującej do kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876)

Wysokość odpłatności ustalona wg stawki
żywieniowej

Do 100 %

bezpłatnie
9 zł
12 zł

Powyżej 100% do 150 %
Powyżej 150 %
Dla osób w rodzinie
Procentowy stosunek dochodu na osobę w rodzinie
do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o
którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020
r., poz. 1876)
Do 100 %
Powyżej 100 % do 150 %
Powyżej 150 %

Wysokość odpłatności ustalona wg stawki
żywieniowej

bezpłatnie
9 zł
12 zł

2. Kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ulegają
zmianie zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 9 w/w ustawy.
§ 3. 1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za wyżywienie wnoszą opłatę do 10-go dnia
następnego miesiąca na rachunek bankowy lub gotówką w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.
Opłata stanowi dochód Gminy.
2. Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie stanowi iloczyn dni pobytu w danym miesiącu
kalendarzowym i kwotę dziennej stawki żywieniowej.
3. Osobę wnoszącą opłatę za wyżywienie można zwolnić, na jej wniosek lub na wniosek pracownika
socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności, jeżeli wnoszą opłatę za pobyt członka
rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce, poniosły straty w wyniku klęski
żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.
§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy
społecznej.
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała reguluje sprawy związane z ponoszeniem opłat za pobyt w Dziennym Domu
,,Senior+" w Głogówku.
Konieczność podjęcia w/w uchwały wynika zarówno z dostosowania dostarczania żywności do placówek
dziennego pobytu w jednorazowych pojemnikach, jak również ze wzrostu cen posiłków.
Zmienia się wysokość odpłatności ustalanej według stawki żywieniowej dla osób samotnie
gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, które uzyskują dochód powyżej 150% kryterium dochodowego,
o którym mowa w art.8 ust.1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, z kwoty 10 zł na kwotę 12 zł. Wynika to
ze wzrostu cen artykułów spożywczych oraz ze wzrostu cen energii elektrycznej, wody i gazu.
Projekt uchwały przewiduje również możliwość zwolnienia z konieczności ponoszenia odpłatności
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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