
UCHWAŁA NR XL/81/2017
RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca  2004r. 
o pomocy społecznej  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 930 ze zm.).

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala , co następuje:

§ 1. Na terenie Miasta i Gminy Cieszanów ośrodkiem wsparcia jest Dom Dziennego Pobytu Seniorów 
działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie, świadczący usługi społeczne dla 
osób, które ze względu na wiek, chorobę  lub niepełnosprawność, wymagają częściowej opieki i pomocy 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

§ 2. Ośrodek wsparcia działa w oparciu o Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieszanowie nadany przez Radę Miejską Uchwałą  Nr XXXI/62/2012 z dnia 9 listopada 2012r. z późniejszymi 
zmianami oraz Regulamin Organizacyjny.

§ 3. 1. Usługi społeczne świadczone w ośrodku wsparcia obejmują dzienny pobyt, usługi opiekuńczo-
pielęgnacyjne, aktywizująco-usprawniające oraz usługi wspomagające.

2. W ośrodku wsparcia prowadzona jest również działalność rehabilitacyjna, terapia dostosowana do 
indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

§ 4. 1. Pobyt w ośrodku wsparcia przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie lub innej osoby upoważnionej przez Burmistrza Miasta 
i Gminy.

2. Pobyt przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela  ustawowego, pracownika 
socjalnego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, po uprzednim 
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. W uzgodnieniu z osobą kierowaną lub jej przedstawiciela  ustawowego w decyzji administracyjnej określa 
się okres pobytu, zakres świadczonych usług oraz opłatę.

§ 5. 1. Pobyt w ośrodku 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 art.8 ust. 1 ponoszą opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia na 
zasadach określonych w poniższej tabeli.

Dochody /* Wysokość odpłatności 
liczona w procentach

Dochody osoby samotnie 
gospodarującej

Dochody osoby w rodzinie od wysokości dochodu na osobę

do 634,00/** do 514,00/** 0 %
powyżej    634,00 - 1 265,00 powyżej    514,00 - 1 055,00                     1 %
powyżej 1 265,00 - 1 498,00 powyżej 1 055,00 - 1 305,00 2 %
powyżej 1 498,00 - 1 715,00 powyżej 1 305,00 - 1 405,00 3 %
powyżej 1 715,00 -  1 915,00 powyżej 1 405,00 - 1 505,00 4 %
powyżej 1 915,00 powyżej 1 505,00 5 %

/*dochód w rozumieniu art. 8 ust.3  ustawy z dnia 12   marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016r., 
poz. 930 z późn. zm.),/** kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań 
progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
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3. Przy ustalaniu najniższego progu dochodowego, od którego następuje obciążenie odpłatnością jest kryterium  
dochodowe osoby samotnie gospodarującej oraz kryterium dochodowe  na osobę w rodzinie określone zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej.

4. Przy ustalaniu  odpłatności  uwzględnia się posiadany dochód , wysokość ponoszonych wydatków 
w szczególności udokumentowanych opłat mieszkaniowych, wydatków na leczenie oraz inne okoliczności będące 
przyczyną niewydolności finansowej.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli dochód uczestnika przekracza kryteria dochodowe 
wynikające z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, a odpłatność  za pobyt stanowiłaby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciążenie  lub też niweczyłaby skutki udzielanej pomocy, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej na wniosek uczestnika , jego opiekuna  lub pracownika socjalnego – może wydać decyzję 
o częściowym  lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności na czas określony.

6. Opłatę za pobyt zobowiązany  uiszcza w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu pobytu 
na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów oraz Kierownikowi Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie, a  nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak
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