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Projekt

z dnia  9 lutego 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR _______________
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu przy 
Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
422, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 9a ust. 15 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 260, 
poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ośrodek Wsparcia - Dom Dziennego Pobytu zwany dalej „Domem” jest miejscem pobytu dziennego dla 
emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych mających ograniczona zdolność do samodzielności. 

§ 2. 1) Prawo do korzystania z pobytu i posiłków w Domu mają mieszkańcy gminy Krapkowice na podstawie 
decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. 

2) Pierwszeństwo do korzystania z usług określonych w pkt.1 mają osoby o najniższych dochodach, 
niepełnosprawne i samotne. 

3) Prawo do korzystania wyłącznie z posiłków w Domu maja osoby korzystające z usług opiekuńczych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krapkowicach oraz osoby mające przyznane miejsce w ŚDS Krapkowice na podstawie 
decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

§ 3. 1) Podopieczni Domu ponoszą odpłatność za posiłki w zależności od posiadanego dochodu w stosunku do 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Wysokość odpłatności za posiłek 
kształtuje się następująco: 

- dochód do 150% kryterium dochodowego – odpłatność 0% 

- dochód od 150% do 200% kryterium dochodowego – odpłatność 50% 

- dochód powyżej 200% kryterium dochodowego – odpłatność 100% 

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. np. długotrwała choroba, zdarzenie losowe, ponoszenie 
wysokich kosztów leczenia zwłaszcza jeśli ustalona odpłatność za posiłek stanowiła by dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciążenie na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krapkowicach może zwolnić osobę z ponoszenia tej odpłatności. 

§ 4. Wysokość odpłatności całkowitej stawki dziennej za posiłek obiadowy ustala Dyrektor Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Krapkowicach na podstawie „ wsadu do kotła” w zależności od obowiązujących cen 
artykułów żywnościowych oraz norm żywieniowych. 

§ 5. § 5Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXIX/389/2006 z dnia 22 lutego 2006r. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr __________________ z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt 
w Ośrodku Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach. 
Podjęcie ww. uchwały wynika z obowiązujących przepisów prawa przytoczonych we wstępie uchwały oraz 
potrzeby stworzenia możliwości do korzystania z posiłków w Domu Dziennego Pobytu przez osoby wymienione 
w jej treści. 


