UCHWALA NR XI/1022019
RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniaj4ca uchwalg w sprawie ustalenia szczeg6lowych zasad ponoszenia odplatno5ci za
Swiadczenia w formie pobytu w oSrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych
pzez Gming Miasto Woclawek oraz na zlecenie Gminy Miasto Woclawek.

Na podstawie art. 97 ust, 5 ustawy z dnia 12marca2004r. o pomocy spolecznej (Dz.U 22018r., poz.
1508, poz. 1693, poz. 2192,po2.2354,po2.2529,22019r.po2.271,po2.730,po2.752)

oraz art,18 ust,

2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozEdzie gminnym ( Dz.U 22019, poz. 506) i art. 12 pkt 11
w zwiqzku 2art..92 ust.2 ustawy z dnia 5 czenruca 1998r. o samozqdzie powiatowym ( Dz.U 22019r.
poz.511)

uchwala sig, co nastgpuje:
S 1, W zalqczniku Nr 1 do uchwaly nr )fi|/130/2012 Rady Miasta Woclawek z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczeg6lowych zasad ponoszenia odplatnoSci za Swiadczenia w formie pobytu
w o5rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych pzez Gming Miasto Wloclawek,
zmienionej uchwalq nr XXXl2l2013 Rady Miasta Wloclawek z dnia 18 marca 2013r. , uchwalq nr
XLlll49l2014 Rady Miasta Wloclawek z dnia 28 kwietnia 2014r., uchwalq nr XXlll/98/2016 Rady Miasta
Woclawek z dnia 29 sierpnia 2016r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-P0n.22012 r., poz. 1159,22013r.,po2.1231,2
2014r. poz. 1544
,,5. OdplatnoSd

,22016r., poz. 3038) pkt 5 otzymuje bzmienie

za pobyt w O6rodku ustala siq wedlug zasad okre6lonych w tabeli nr 1 i nr 2

Tabela nr 1. OdptatnoS6 w pzypadku osoby samotnie gospodarujqcej,

Miesigczny dochod osoby samotnie
gospodarujqcej

Lp,

a
I

2
3
4
5
o
7

nieodplatnie

powyzei 160% do 200%
powvzei 2000/o do 230o/o

do 15%

powy2ei 230% do 270o/o
powv2ei 27 0o/o do 3000/o

do25o/o

12
13

oowvzei 410% do

10
11

14

wysokoSci Sredniego miesigcznego kosztu
pobytu

do 100% krvterium dochodoweoo
powvzei 100% do 130%
powy2ei 130% do 160%

powy2ei 300% do 320%
oowv2ei 320% do 350%
powvzei 350% do 3700/o
powy2ei 370% do 390%
powyzei 390% do 410%

8
q

WysokoSc odplatno6ci w % ustalona od

4300/o

powvzei 430%

do 5%

do 10%
do20o/o

do 30%
do 35%
do 40%
do 50%
do 60%
do70o/o

do 80%

do 100%

Tabela nr
Lp.

2, Odplatno6i w pzypadku

osoby w rodzinie.

Miesigczny dochod osoby w rodzinie

Wysoko66 odptatno6ci w % ustalona od
wysoko6ci Sredniego miesigcznego kosztu

do 100% kryterium dochodoweqo
powy2ei 100% do 150%
oowy2ei 150% do 190%

nieodplatnie

Pobvtu
1

2
3
4
5
o
7
8
q
10

$

do 5%

do 10%
do 150/o

powy2ei 190o/o do240%
powyzei 240o/o do 2900/o

do20o/o

powy2ei 290o/o do340%
powyzei 340% do 380%

do 30%
do 40%
do 60%

oowvZei 380% do 420o/o
powv2ei 420% do 450%
powvzei 450%

do 80%

do 100%

2. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

$ 3.1 Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w

Dzienniku Uzgdowym

Wojewodztwa Kuj awsko-Pomorskiego.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoSci po1zez ogloszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek,

anislaw Wawzonkoski

UZASADNIENIE

Na mocy Uchwaly Nr XXI/13012012 Rady Miasta Wloclawek

z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia szczegolowych zasad ponoszenia odplatnoSci za Swiadczenia w formie pobytu
w oSrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gming Miasto Woclawek oraz
na zlecenie Gminy Miasto Woclawek ustalono zasady ponoszenia odplatnoSci.

Projekt przedlozonej uchwaly wprowadza zmiany w treSci zalqcznika nr 1 ustalajEc nowe
brzmienie pkt 5, tabeli nr 1 i nr

2,, w kt6rych

okreSla sig wysoko5i odplatnoSci za pobyt w Osrodku

Dziennego Pobytu. Ww. tabele nie byty zmieniane od 2013r.
Proponowane nowe zasady odptatnoSci wyrazone w przedzialach procentowych uwzglqdniajq

pogarszaj4cq siq sytuacjq rodzinnE
Proponowane zmiany zgodne sq

i mozliwo6ci finansowe osob

korzystajqcych z tej formy pomocy.

z obowiqzujqcym od 1 pa2dziernika 2018r. kryterium dochodowym

pzypadajqcym na osobg samotnq i osobq w rodzinie, wprowadzone rozporzqdzeniem Rady Ministrow

z dnia

1'1 lipca 2018

r. w sprawie zweryfikowanych kryteriow dochodowych oraz kwot Swiadczei

pieniqznych z pomocy spoleczne (Dz.U 22018r, poz, 1358).
Biorqc pod uwagg powyzsze wnosi sig o podjqcie przedlozonej uchwaly.
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