
Projekt

Druk Nr ......

UCHWAŁA NR XXI/......../20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/538/18  z dnia 26 września 2018r. w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za Dzienny Dom Pobytu „Senior+”

w Kościerzynie ul. 8 Marca 41

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – 
Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 97 ust. 5 ustawy z dn.12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 3 pkt. 6 załącznika do uchwały w sposób następujący:

% odpłatności za pobyt w Dziennym Domu,
o której mowa w § 3

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie 

w stosunku do kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy 

społecznej wyrażony w %
dla osób samotnie
gospodarujących

dla osób
w rodzinie

100% -130% 2% 7%
130% - 160% 6% 10%
160% - 190% 9% 20%
190% - 220% 12% 25%
220% - 250% 15% 30%
250% - 300% 18% 35%
300% - 350% 22% 40%
350% - 400% 27% 45%
400% - 500% 35% 50%
500% - 600% 40% 100%

Powyżej 600% 100% ------------
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Kaszubowska-Nitz
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała reguluje sprawy związane z ponoszeniem opłat za pobyt w Dziennym Domu
„Senior+”. Opłata za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, wyżywienia oraz usługi tam
świadczone.

Zgodnie z Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 zasady funkcjonowania placówek oparte są o przepisy
ustawy o pomocy społecznej.

Proponowana miesięczna odpłatność jaka miałaby być ponoszona przez uczestników uzależniona jest od
dochodu: osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie. Kryterium dochodowe, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 1 października 2018r. wynosi:

1) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701zł.

2) dla osoby w rodzinie – w wysokości 528zł.

Kryteria dochodowe, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, podlegają weryfikacji co 3 lata.
Ustalając odpłatność uczestnika za pobyt w Dziennym Domu należy uwzględnić dochód.

Miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościerzynie w zarządzeniu. Za rok 2019 koszt pobytu, po odliczeniu wpłat uczestników, wyniósł
1132,18 zł na miesiąc za osobę.

W związku z faktem, iż w roku 2018 koszt pobytu jednej osoby w Dziennym Domu Pobytu „Senior+”
był jedynie kosztem szacowanym ustalonym na poziomie 830zł. Po zamknięciu roku budżetowego
2019 i przeliczeniu realnych kosztów pobytu znacznie odbiegają one od szacunków. Pozostawienie
odpłatności na poziomie przyjętym w uchwale nr LXVII/538/18 z dnia 26 września 2018r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za Dzienny Dom Pobytu „Senior+” działałoby na szkodę
uczestników, ograniczając ich skromne środki finansowe. Należy przyjąć zatem obniżone wartości %
odpłatności, w celu niepogarszania sytuacji społecznej i życiowej seniorów.

Przykład:

W przypadku osoby samotnie gospodarującej, której dochód wynosi 1031zł, należy zakwalifikować tą
osobę do przedziału określonego w tabeli powyżej 130% do 160% (1031zł : 701zł x 100 = 147,08%).
Wysokość odpłatności za pobyt w roku 2020 kształtuje się na poziomie 8%, tj. 90,57 zł miesięcznie.

W przypadku osoby w rodzinie dwuosobowej, gdzie dochód na jednego członka rodziny wynosi 1137zł,
należy zakwalifikować tą osobę do przedziału określonego w tabeli powyżej 190% do 220% {(1137zł x 2) :
(528zł x 2)} x 100 = 215%. Wysokość odpłatności za pobyt w roku 2020 kształtuje się na poziomie 25%, tj.
283,05zł miesięcznie.

Zaproponowane w projekcie uchwały zasady odpłatności opracowane zostały z uwzględnieniem
priorytetów społecznych, umożliwiając bezpłatne uczestnictwo w Dziennym Domu Pobytu „Senior+”
osobom o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji życiowej.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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