
UCHWAŁA NR LIII.688.2017
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2016 poz. 930 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia:

1) Domu Dziennego Pobytu „RETRO” w Zielonej Górze przy ul. Reja 8;

2) Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Zielonej Górze przy ul. Osiedle Pomorskie 28;

3) Ośrodku Terapii Zajęciowej „ARKADIA” w Zielonej Górze przy ul. Bartosza Głowackiego 8b.

§ 2. 1. Za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „RETRO” oraz Dziennym Domu "Senior - WIGOR" 
pobierana jest odpłatność jedynie w zakresie kosztów posiłków.

2. Odpłatność za posiłki w ośrodkach wsparcia, o których mowa ust. 1:

1) ustalana jest wówczas, gdy osoba z nich korzysta;

2) pobierana jest z dołu, w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym;

3) nie jest ustalana za dni nieobecności osoby.

3. Odpłatność za posiłek ustalana jest według zasad:
odpłatność za 1 posiłek

poz.
dochód w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej
wsad do kotła koszty przygotowania 

posiłku

1) do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie;
2) 150,01% – 300% 100% nieodpłatnie;
3) 300,01% i więcej 100% 100%.

§ 3. Pobyt w Ośrodku Terapii Zajęciowej „ARKADIA” jest bezpłatny. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego3).

 

Wiceprzewodniczący Rady

Tomasz Paweł Sroczyński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1583 i 2174 oraz z 2017 r. poz.  38, 60, 624, 

777,1292 i 1475.
3) Uchwała była poprzedzona uchwałą nr XXXIII/301/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organizacji 

i szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 91, poz. 1381), która   utraciła moc obowiązującą 
z dniem 15.03.2007 r. na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2007  r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 36, poz. 226).




