UCHWAŁA NR XL.398.18
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora
„Senior+”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie
Seniora „Senior+”.
2. Odpłatność obejmuje dany miesiąc kalendarzowy i jest naliczana proporcjonalnie do okresu pobytu
osoby, którą skierowano do ośrodka wsparcia.
§ 2. Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z poniższą tabelą:
Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium
dochodowego
powyżej 300% do 500%
powyżej 500% do 600%
powyżej 600%

Procent miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia w stosunku do dochodu osób samotnie
gospodarującej lub dla osób w rodzinie
0,5%
1%
2%

§ 3. 1. Średni miesięczny koszt pobytu w Klubie ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku w zarządzeniu podjętym nie później niż do 31 marca każdego roku w oparciu o kwotę rocznych
kosztów działalności.
2. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na działalność Klubu wynikającą z kosztów
utrzymania uczestnika 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, podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania Klubu w roku poprzednim
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W 2018 r. podstawę średniego miesięcznego kosztu pobytu w Klubie stanowić będzie plan wydatków na
działalność Klubu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Dariusz Wasilewski
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