
RADA GMIN\'
w Lipniku

woj. świętokrzyskie

UCHWALA NR XIV/98/2019
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia -Klub
"Senior+" w Kurowie

Na podstawie ar1.I8 ust.ż pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz.506
ze zm.) oraz art.17 ust.2 pkt 3 ,art.,97 ust.! i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 20!9 r.
poz.1507 ze zm.)Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

§ l. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub "Senior + "
w Kurowie działającego w ramach Ośrodka Pornocy Społecznej w Lipniku.

§ 2. Odpłatność za pobyt w Klubie ustala podmiot kierujący - Ośrodek Pornocy Społecznej w Lipniku
w uzgodnieniu z osoba kierowaną, uwzględniając zakres usług i zasady ponoszenia odpłatności określone
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Lipniku

~.
Stanisław Mazur
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Załącznik do uchwały Nr XIV/98/20 19

Rady Gminy w Lipniku

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Kurowie.

§ 1. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia - Klubie Senior +w Kurowie obejmuje korzystanie z miejsca pobytu
i usług świadczonych przez ośrodek wsparcia.

§ 2. Opłata za pobyt ponoszona jest w okresach miesięcznych.

§ 3. Opłata za niepełny miesiąc ponoszona jest proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu.

§ 4. Odpłatność za pobyt wośrodku wsparcia -Klubie Senior + określa się na podstawie decyzji
administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym określającym sytuację rodzinną i zdrowotną strony oraz
wysokość jej dochodu.

§ 5. Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od sytuacj i dochodowej uczestnika.

I. Procentową wysokość odpłatności uczestnika za pobyt określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód % odpłatności za pobyt w Klubie Senior +
na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art.8ust.1 pkt l i pkt2 Dla osoby samotnie dla osób w rodzinie
ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % gospodarującej

Do 100 % Nieodpłatnie Nieodpłatnie
Powyżej 100%d0200% 1-2% 1-3%
Powyżej 200%d0250% 3-4% 5-6%
Powyżej 250%d0300% 7-8% 9-10%
Powyzej 300%d0350% 9-10% 11-12%
Powyżej 350% do 400% 11-12% 13-14%
Powyżej 400% 14-15% 16-17%

§ 6. Średni miesięczny koszt pobytu w ośrodku wsparcia-Klubie Senior + ustala Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lipniku w Zarządzeniu podjętym nie później niż do dnia 30 marca każdego roku w oparciu o kwotę
rocznych kosztów działalności ośrodka.

§ 7. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na działalność ośrodka wsparcia -Klubu Senior
+ 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, podzielona przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania
ośrodka wsparcia - Klubu Senior + w roku poprzednim.

§ 8. Opłata za pobyt w ośrodka wsparcia -Klubie Senior + jest wnoszona na rachunek bankowy Ośrodka
Pornocy Społecznej w Lipniku w terminie do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczestnictwa
w ośrodku wsparcia -Klubie Senior +.
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