UCHWAŁA Nr ……………..
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……..……………………..
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Działdowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.
1875 ze zm), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769
ze. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Działdowie
zwanym dalej "Klubem".
§ 2. Opłatę za pobyt w Klubie Senior+ ustala podmiot kierujący – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Działdowie w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres usług i zasady ponoszenia odpłatności
określone w niniejszej uchwale.
§ 3. 1. Wysokość opłaty za pobyt w Klubie uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.
2. Procentową wysokość odpłatności osoby kierowanej za pobyt określa poniższa tabela:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ( Dz. U. z 2017r., poz. 1769, z późn. zm.) wyrażony w %:
Do 100%
Powyżej 100% do 300%
Powyżej 300% do 500%
Powyżej 500%

% odpłatności osób samotnie
gospodarujących
nieodpłatnie
5%
7%
100%

% odpłatności osób
w rodzinie
nieodpłatnie
6%
8%
100%

§ 4. 1. Średni miesięczny koszt pobytu w Klubie ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie w zarządzeniu podjętym nie później niż do 31 marca każdego roku w oparciu o kwotę rocznych
kosztów działalności.
2. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na działalność Klubu wynikającą z kosztów
utrzymania podopiecznego z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, 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 Klubu w roku poprzednim
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W 2018 r. podstawę Zarządzenia dla Klubu stanowić będzie plan wydatków na działalność Klubu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 97 ust 5 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej rada miasta w drodze uchwały ustala,
w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
W grudniu 2017 roku w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
rozpocznie działalność Klub Senior+, który będzie świadczył różnego rodzaju usługi na rzecz osób starszych
terenu gminy - miasto Działdowo.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

