UCHWAŁA NR XI.60.2015
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia –
Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Złotowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r.: poz. 379, poz. 1072) oraz art. 97 ust.
5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zmianą z 2010
r. nr 217 poz. 1427) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „SeniorWIGOR” w Złotowie.
§ 2. Czas pobytu, rodzaj przyznanych usług oraz wysokość odpłatności za pobyt osoby w Dziennym Domu
„Senior-WIGOR” ustala kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.
§ 3. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu ustala się według następujących zasad:
Dochód osoby wnioskującej w stosunku procentowym do kryterium dochodowego określonego w art. Odpłatność ustalona w % liczona od
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
kosztu pobytu
do 100 %

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 200 %

15 %

powyżej 200 % do 300 %

25 %

powyżej 300 % do 400 %

50 %

powyżej 400 % do 500 %

70 %

powyżej 500 %

100 %

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług Dziennego Domu „Senior WIGOR” , na jej wniosek lub pracownika socjalnego , może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona
z ponoszenia odpłatności.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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