
                 
UCHWAŁA NR 323/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  
 

z dnia 28 listopada 2013r. 
 

zmieniająca uchwałę Nr 187/2013 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2013r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia realizowane 
w ośrodku wsparcia: Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonującym w strukturach 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z  2013r. poz.594, poz. 645) oraz art.51 ust.4 i art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182, poz.509) –  

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. W uchwale  Nr 187/2013 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2013r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia realizowane 
w ośrodku wsparcia: Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonującym w strukturach 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu (Dz. Urz. Województwa 
Wielkopolskiego z 2013r. poz.2268) wprowadza się następującą zmianę - załącznik do 
uchwały „Tabela odpłatności za wyŜywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej”  
otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
      

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2013r.  zmieniającej uchwałę Nr 

187/2013 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2013r.   w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia realizowane w ośrodku 

wsparcia: Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonującym w strukturach Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu 

 
Załącznik  

do uchwały Nr 187/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2013r.  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia  

realizowane w ośrodku wsparcia: Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonującym                  
w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu 

 
 

Tabela odpłatności za wyŜywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 
 
Lp. Wysokość dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie wg kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy 
społecznej 

Wysokość odpłatności za 
wyŜywienie określona w % od 
całkowitego kosztu obiadu 

    1. do 150 % kryterium dochodowego zwolnienie z odpłatności 
    2. powyŜej 150% do 220% 65% 
    3. powyŜej 220 % do 300% 70% 
    4. powyŜej 300 % do 400 % 80% 
    5. powyŜej 400 % do 450 % 90% 
    6. powyŜej 450 % 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2013r. zmieniającej uchwałę Nr 
187/2013 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia realizowane w ośrodku 
wsparcia: Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonującym w strukturach Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 
 

Zgodnie z art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej rada 
powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe 
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej funkcjonujący w strukturach Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu art.51 ust.4 
ww. ustawy.  

 Proponowana zmiana dotyczy załącznika do uchwały i zmiana polega na zwolnieniu  
z odpłatności osób z dochodem powyŜej 100% do 150 % kryterium dochodowego 
określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (dotychczasowa  grupa osób 
oznaczona Lp. 2 załącznika). 

Po wejściu w Ŝycie niniejszej uchwały ww. grupa osób będzie zwolniona                                
z odpłatności.  

W konsekwencji zwolnienie z odpłatności obejmie większą liczbę osób, tj.                        
z dochodem do 150 % kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, zamiast 
dotychczasowej kategorii osób z dochodem do 100%  kryterium dochodowego z ustawy                   
o pomocy społecznej. 

Zmiana podyktowana jest koniecznością uwzględnienia faktu, Ŝe osoby korzystające 
ze świadczeń Dziennego Domu otrzymują świadczenia równieŜ na podstawie ustawy z dnia   
29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania" (Dz.U. Nr 267 poz.2259 ze zm.). Warunkiem przyznania pomocy na podstawie 
tej ustawy jest dochód nie przekraczający 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa 
odpowiednio w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 
 

Z tych względów podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 
 


