
UCHWAŁA NR XXIX/189/17
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 
„Senior-WIGOR” w Grążawach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 
poz. 1875), art. 96 ust. 2 i ust. 4 oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 17691)), Rada Gminy Bartniczka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/115/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Grążawach, (Dz. 
Urz. Woj. Kuj – Pom, z 2016r., poz. 3668), § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Procentową wysokość odpłatności osoby kierowanej za pobyt określa poniższa tabela:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie w stosunku do 
kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015r., poz. 163, z późn. zm.) 
wyrażony w %:

% odpłatności osób samotnie
gospodarujących

% odpłatności osób w rodzinie

Do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie
Powyżej 150% do 250% 10% 12%
Powyżej 250% do 350% 15% 17%
Powyżej 350% do 400% 25% 27%
Powyżej 400% do 450% 40% 45%
Powyżej 450% do 500% 70% 75%
Powyżej 500% 100% 100%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku UrzędowymWojewództwa 
Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 38 i poz. 1985.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)
Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Zmiana uchwały została podyktowana koniecznością dostosowania zapisów dotyczących zwolnienia
z odpłatności osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę
samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa
9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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