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Uchwala nr XXVU30ll20

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie ustalenia szczeg6lorvych zasad ponoszenia odplatnoSci za pobyt w oSrodku

wsparcia - dziennym domu pomocy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, afi. 40 ust. l, art. 4l ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz4dzie gminnym (D2.U.2020.713) oraz art.17 ust. 2 pkt3, art.97. ust. 5 w zwi4zku

z art. 5l ust. l, 2, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (D2.U.2019.1507

zp62n. zm.), Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:

sl
Uchwala sig szczeg6lowe zasady ponoszenia odplatnoSci za pobyt w oSrodku wsparcia -

w dziennym domu pomocy.

s2
WysokoS6 odplatnoSci vzalehniona jest od dochodu osoby samotnie gospodaruj4cej lub od

dochodu na osobg w rodzinie. Swiadczeniobiorcom, kt6rych doch6d przekracza kryterium

dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. I ustawy o pomocy spolecznej ustala sig odplatnoSi

zapoby w oSrodku wsparcia wg poni2szej tabeli:

$3
Swiadczeniobiorcy nie ponoszE odplatnoilci za pobyt w oSrodku wsparcia za okres

nieobecnoSci spowodowany pobytem w szpitalu, sanatorium, turnusie rehabilitacyjnym

oraz chorob4 trwaj4c4 powyzej l5 kolejnych dni kalendarzowych.

Celem usprawiedliwienia nieobecnoSci i nienaliczania oplaty, Swiadczeniobiorca

zobowiqzany jest powiadomid o6rodek wsparcia w terminie nie dluZszym niz 4 dni od

1.

2.

Doch6d osoby wg kryterium, o kt6rym
mowa w art.8 ustawy o pomocy spolecznej

Miesigczna, procentowa odplatnoSd
pobyt w oSrodku wsparcia liczona
dochodu klienta

ZA

od

powyzej 100% do 150% od 5o/o do 7o/o

powyzej 150% do 200oh powy2ej 7Yo do 9%o

powyzej 200% do 250o/o powy2ej 9%o do l1o/o

powy2ej 250% do 300% powyzej llYo do l3o/o

powyzej 300% powyzej 13% do 15%



pierwszego dnia nieobecno5ci oraz potwierdzi(, ten fakt w mo2liwie najszybszym

terminie w formie pisernnej.

3. W przypadku nie wykonania obowiqzku powiadomienia o nieobecno5ci w trybie i

terminie okreSlonym w ust. 2 nieobecnoSd jest traktowana jako nieusprawiedliwiona.

4. W miesi4cu, w kt6rym Swiadczeniobiorca nabywa lub traci prawo do pobytu w oSrodku

wsparcia lub wystgpuje usprawiedliwiona nieobecnoS6, o kt6rej mowa w ust. l,
odplatnoSi j est ponoszona w wysokoSci proporcj onalnej, za kuzdy dziefi pobytu dzielqc

kwotg odplatnoSciprzezliczbg dni w danym miesiqcu i mnoZ4c przezliczbg dni pobytu.

$4
OdplatnoS6 zapobyt w oSrodku wsparcia nale?y tiszcza(, w terminie do 10-go dnia miesi4ca

nastgpuj4cego po miesi4cu pobytu na konto Miejsko-Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej

w Kolbuszowej.

ss
Traci moc uchwala nr XLVIV5 72117 z dma 3 0 listopad a 2017 r. Rady Miej skiej w Kolbuszowej

w sprawie ustalenia szczeg6lowych zasad ponoszenia odplatnoSci za pobyt w Dziennym Domu

,,Senior+".

$6
Wykonywanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej oraz Kierownikowi

Miejsko - Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej.

s7
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Wojew6dztwa Podkarpackiego z moc4od 01.01 .2021 r.
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