Uchwała Nr XLV/505/10
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 października 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr
221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz.
842) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w następujących ośrodkach wsparcia:
1) gminnym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi
pozbawionych schronienia, położonym w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Krasińskiego
19;
2) dziennym domu pobytu dla osób starszych, położonym w Stargardzie Szczecińskim przy
ul. Limanowskiego 24.
§ 2. 1. Skierowanie do ośrodka wsparcia na podstawie wywiadu środowiskowego
wydaje w formie decyzji administracyjnej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stargardzie Szczecińskim, zwanego dalej MOPS lub inna osoba upoważniona przez
Prezydenta Miasta do wydawania decyzji w sprawach świadczeń pomocy społecznej, na
wniosek osoby ubiegającej się lub jej opiekuna prawnego.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności wysokość odpłatności
oraz termin i miejsce dokonywania opłat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor lub Kierownik ośrodka
wsparcia może przyjąć osobę wymagającą pomocy bez decyzji Dyrektora MOPS, o czym
zawiadamia Dyrektora MOPS niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni od daty jej
przyjęcia do ośrodka wsparcia.
4. Po otrzymaniu informacji wskazanej w ust. 3 stosuje się procedurę opisaną w ust.
1 i 2.
§ 3. 1. Pobyt w ośrodku wsparcia jest odpłatny.
2. Podstawą
odpłatności
jest
dochód
osób
skierowanych,
ustalony
w przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadzie środowiskowym.
3. Odpłatność ustala się odrębnie za:
1) usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze;
2) posiłki.
4. Odpłatność za świadczenia, o których mowa w ust. 3 ustala się tylko wówczas, jeśli
ośrodek wsparcia zapewnia te świadczenia, a osoba skierowana z nich korzysta.
§ 4. 1. Nie ponoszą odpłatności osoby, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej
lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art.
8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze
zm.).

2. Nie pobiera się odpłatności za nieobecność uczestnika w całym miesiącu
kalendarzowym.
3. W przypadku pobytu w ośrodku wsparcia przez niepełny miesiąc do określenia
wysokości odpłatności stosuje się następujące wyliczenie:
1) kwota odpłatności podzielona przez liczbę dni w miesiącu równa jest kosztowi osobodnia
pobytu w ośrodku wsparcia;
2) koszt jednego osobodnia pomnożony przez liczę dni przebywania w miesiącu w ośrodku
wsparcia równa się faktycznej wysokości opłaty.
§ 5. 1. Odpłatność za pobyt ponoszą osoby, których dochód na osobę w rodzinie lub
dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym
mowa w § 4 ust 1.
2. Miesięczną wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia osób wskazanych
w ust. 1, ustala się procentowo od kwoty bazowej zgodnie z tabelą:
Dochód (% kryterium Wysokość odpłatności dla osób
Wysokość odpłatności za osobę
dochodowego)
samotnie gospodarującychw gospodarstwach wieloosobowych
do 100%
Nieodpłatnie
Nieodpłatnie
od 100% do 120%
35%
15%
od 121% do 140%
45%
25%
od 141% do 160%
55%
35%
od 161% do 180%
65%
45%
od 181% do 200%
75%
55%
od 201% do 220%
85%
65%
od 221% do 240%
95%
75%
od 241% do 260%
100%
85%
od 261% do 280%
100%
95%
powyżej 281%
100%
100%
3. Różnicą między ustaloną odpłatnością, ponoszoną przez osoby za pobyt
w gminnym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi
pozbawionych schronienia, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania obciąża się budżet
Miasta.
4. Różnicą między ustaloną odpłatnością, ponoszoną przez osoby za pobyt
w dziennym domu pobytu dla osób starszych, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania
obciąża się w kolejności: małżonka osoby przebywającej w ośrodku wsparcia, zstępnych
przed jego wstępnymi, budżet Miasta.
5. Dyrektor MOPS ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed
wstępnymi wysokość wnoszonej przez nich odpłatności, o której mowa w ust. 4.
6. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 4, z obowiązku
odpłatności za pobyt w dziennym domu pobytu dla osób starszych, odpłatność tę zastępczo
wnosi Gmina - Miasto Stargard Szczeciński. Gminie - Miastu przysługuje prawo dochodzenia
zwrotu poniesionych na ten cel wydatków, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Prawo dochodzenia zwrotu poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 6,
w imieniu Gminy - Miasta Stargard Szczeciński przysługuje również Dyrektorowi MOPS.

8. Osoby, o których mowa w ust. 4 można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub
całkowicie z odpłatności za ośrodek wsparcia, w szczególności jeżeli ściągnięcie należności
zagraża ich egzystencji.
§ 6. 1. Kwota bazowa, o której mowa w § 5 ust. 2 ustalana jest przez Prezydenta
Miasta dla każdego ośrodka wsparcia osobno.
2. Kwotę bazową, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie rzeczywistych
kosztów poniesionych w roku poprzedzającym rok, w którym dokonuje się wyliczeń,
obejmujących koszty:
1) konsultacji specjalistycznych;
2) środków higieny osobistej i środków czystości;
3) mediów (C.O., woda, energia elektryczna);
4) administracyjne.
3. Kwota bazowa podlega corocznej aktualizacji na podstawie analizy kosztów za rok
poprzedzający ustalenie odpłatności. Aktualizacji kwoty bazowej dokonuje Prezydent Miasta
w terminie do 31 stycznia każdego roku.
4. Zaktualizowana przez Prezydenta Miasta kwota bazowa obowiązuje od 1 lutego
bieżącego roku do 31 stycznia następnego roku.
5. Kwota bazowa obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. w domu
dziennego pobytu dla osób starszych ustalona zostanie na podstawie kalkulacji kosztów
realizacji zadania w 2011 r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XV/144/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w gminnym ośrodku wsparcia w Stargardzie Szczecińskim (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 1, poz. 13).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Zgodnie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań
własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Z kolei w myśl art. 97 ust. 1 ww. ustawy osoby, których dochód nie przekracza kwoty
ustawowego kryterium dochodowego nie ponoszą opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Obecnie jest to 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 351 zł dla osoby w rodzinie.
Natomiast ponoszenie odpłatności przez osoby, których dochód przekracza ww. kryteria
uzależniono od ich kondycji finansowej.
Proponowane w projekcie uchwały zasady odpłatności, zachowują równowagę pomiędzy
kosztami ponoszonymi przez Gminę – Miasto na prowadzenie ośrodków wsparcia a
możliwościami finansowymi osób korzystających z pomocy. Ponadto wydatki te nie będą
stanowiły większego obciążenia dla osób korzystających z usług ośrodków wsparcia, dając im
jednocześnie możliwość korzystania z tej formy pomocy.
Mając na uwadze powyższe, proponuje się przyjęcie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w gminnym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub
kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia oraz dziennym domu pobytu dla osób starszych
w brzmieniu wyrażonym w projekcie uchwały.

