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UCHWAŁA NR IX/146/2019
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie zasad kwalifikowania osób do uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym
Domu Pobytu „Senior – Wigor” w Witnicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019r., poz. 506) oraz art. 97 ust. 5 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady kwalifikowania osób do uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym
Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy (dalej jako „Ośrodek”) przez osoby korzystające z jego usług (dalej
jako „Uczestnik”).
§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o podmiocie kierującym - należy przez to rozumieć MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy.
§ 3. 1. Zakwalifikowanie do uczestnictwa w Ośrodku odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej
wydanej przez podmiot kierujący, z wniosku pisemnego osoby zainteresowanej.
2. W celu rozpatrzenia wniosku przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania
osoby.
3. W przypadku braku miejsc w Ośrodku osoba skierowana do uczestnictwa zostaje wpisana na listę osób
oczekujących prowadzoną przez Ośrodek i zostaje przyjęta w najbliższym możliwym terminie.
§ 4. Pobyt w Ośrodku jest częściowo odpłatny. Uczestnicy korzystający z pobytu w Ośrodku ponoszą część
kosztów świadczonych usług tj.: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno – oświatowe, aktywności
ruchowej, sportowo – rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.
§ 5. Odpłatność albo zwolnienie z odpłatności ustala podmiot kierujący w drodze decyzji administracyjnej,
wydawanej wobec Uczestnika, na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, biorąc pod uwagę jego
sytuację dochodową.
§ 6. Wysokość opłaty miesięcznej ponoszonej przez Uczestnika jest iloczynem stawki procentowej,
wskazanej w tabeli poniżej, oraz kwoty średniego miesięcznego kosztu pobytu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Odpłatność za pobyt

osoby samotnie
gospodarujące

do 150%

osoby w rodzinie
nieodpłatnie

od 151% do 200%

5%

6%

od 201% do 300%

6%

7%

powyżej 300%

7%

8%

Kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ulegają zmianie zgodnie z delegacją
ustawową zawartą w art. 9 ustawy.
§ 7. Uczestnicy, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego w pomocy
społecznej, zwolnieni są z odpłatności za pobyt.
§ 8. Średni miesięczny koszt pobytu w Ośrodku ustala Burmistrz Miasta i Gminy Witnica w drodze
zarządzenia, podjętego nie później niż do dnia 31 marca każdego roku, w oparciu o kwotę rocznych kosztów
działalności, przekazaną przez Ośrodek. Średni miesięczny koszt oznacza kwotę wydatków na działalność
Ośrodka, wynikającą z kosztów świadczenia tych usług z roku poprzedniego, powiększoną o prognozowany
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej
na dany rok, podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania Ośrodka w roku poprzednim.
§ 9. W okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 marca 2020 roku średni miesięczny koszt ustalony zostanie przez
Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w drodze zarządzenia, podjętego nie później niż do dnia 1 lipca 2019r.,
w oparciu o kwotę rocznych kosztów działalności, przekazaną przez Ośrodek, za rok 2018r.
§ 10. Uczestnik skierowany do Ośrodka na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponosi odpłatność
według zasady: opłatę należną za uczestnika za cały miesiąc dzieli się przez liczbę dni roboczych w miesiącu
i mnoży przez faktyczną ilość dni pobytu Uczestnika.
§ 11. Nie pobiera się odpłatności za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba, że powiadomienie było niemożliwe z powodów losowych.
§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Uczestnika lub pracownika socjalnego
podmiot kierujący może częściowo lub całkowicie zwolnić Uczestnika z ponoszenia odpłatności. Za
szczególnie uzasadnione przypadki mogą być uznane następujące sytuacje:
a) ponoszenie odpłatności za innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, innych ośrodkach
wsparcia lub innej placówce,
b) występowanie innych uzasadnionych okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba powodująca znaczne
wydatki na leki i leczenie, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub
innych zdarzeń losowych,
c) małżonkowie, zstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia.
§ 13. Odpłatność wnoszona jest przez Uczestnika miesięcznie, z dołu, w terminie do 10-tego dnia każdego
miesiąca na rachunek bankowy Ośrodka. Odpłatność stanowi dochód gminy Witnica.
§ 14. Uchyla się uchwałę nr VIII/122/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 maja 2019r. w sprawie
zasad kwalifikowania osób do uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu
„Senior-Wigor” w Witnicy.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
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§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Stojanowski

