UCHWAŁA NR XXV/266/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 19 grudnia 2016 r.
zmianiająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583 i 1948) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XX/264/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
22 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu (Dz. U. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego poz. 763), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wysokość odpłatności za pobyt w Domu określa poniższa tabela:
Dochód osoby samotnie
gospodarującej albo na osobę
w rodzinie do kryterium
dochodowego* w procentach
Do 100
powyżej 100-160
powyżej 160-190
powyżej 190-220
powyżej 220-250
powyżej 250-280
powyżej 280-310
powyżej 310-340
powyżej 340-370
powyżej 370-400
powyżej 400-430
powyżej 430

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od wysokości
średniego miesięcznego kosztu pobytu
osoby samotnie
osoby w rodzinie
gospodarującej
nieodpłatnie
nieodpłatnie
5
7
10
12
15
17
20
22
25
27
30
32
35
37
40
42
45
47
50
52
55
57

*) kryterium dochodowe oznacza odpowiednio: kryterium dochodowe osoby samotnie
gospodarującej albo kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.
8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.”;
2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podopieczni uiszczają opłatę za pobyt na wskazany rachunek bankowy Domu lub
w kasie banku, z góry do 20 dnia każdego miesiąca.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej opłatę za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący
w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą
opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty kryterium dochodowego. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala, w zakresie zadań własnych,
rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały (art. 97 ust. 5 ww. ustawy).
Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań" w Inowrocławiu funkcjonuje jako
ośrodek wsparcia.
Podstawą do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w Domu jest średni
miesięczny koszt pobytu w danym roku budżetowym oraz dochód osoby samotnie
gospodarującej albo na osobę w rodzinie.
Wzrost średniego miesięcznego kosztu pobytu w 2017 r. oraz przewidywany wzrost
rent i emerytur, od których liczona jest w procentach wysokość odpłatności spowodowałoby
znaczny wzrost odpłatności.
Wpłaty za pobyt podopiecznych były pobierane w formie gotówki bezpośrednio
w Domu i potwierdzane dokumentem otrzymania wpłaty - kwitariusz przychodowy,
a następnie wpłacane przez osobę upoważnioną na rachunek bankowy Domu. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1215) opłaty za pobyt podopiecznych w Domu powinny być uiszczane na wskazany
rachunek bankowy Domu lub w kasie banku. Taki sposób zapłaty jest jedną z przesłanek
warunkujących skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy użyciu kas
rejestrujących.
W celu uniknięcia niekorzystnych skutków finansowych dla podopiecznych,
zmieniono wysokość odpłatności za pobyt w Domu, który określa tabela § 3 (udział
procentowy dochodu osoby samotnie gospodarującej albo na osobę w rodzinie do kryterium
dochodowego) oraz wprowadzono obowiązek wpłacania należności za pobyt na rachunek
bankowy Domu lub w kasie banku i dlatego wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa
Przystań” w Inowrocławiu w głosowaniu jawnym.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 17 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem
uchwały głosowało 17 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski
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