Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/213/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 26 października 2011r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DZIENNYM DOMU
POMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH,
UL. STRZYBNICKA 3
§1
Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych, zwanym dalej Domem
obejmuje opłatę za korzystanie z pobytu ze specjalistyczną usługą opiekuńczą oraz posiłek.
§2
Zasady odpłatności za korzystanie z pobytu ze specjalistyczną usługą opiekuńczą:
1. Osoby samotnie gospodarujące lub osoby w rodzinie, których dochód lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 300 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej korzystają nieodpłatnie z pobytu ze
specjalistyczną usługą opiekuńczą.
2. Osoby samotnie gospodarujące lub osoby w rodzinie, których dochód lub dochód na osobę
w rodzinie przekracza 300 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za pobyt ze
specjalistyczną usługą opiekuńczą w wysokości 20 % swojego dochodu.
Po wniesieniu odpłatności kwota dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby
w rodzinie nie może być niższa niż 300% odpowiednio kryterium dochodowego.
§3
Zasady odpłatności za posiłki w Domu:
Stosunek procentowy dochodu osoby samotnie
gospodarującej albo dochodu na osobę
w rodzinie odpowiednio do kryteriów
dochodowych, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt
1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej
do 100 % kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności w procentach ustalona
od dziennej stawki żywieniowej

nieodpłatnie

powyżej 100 % kryterium dochodowego

100 %
§4

W przypadku wolnych miejsc w Domu, dopuszcza się możliwość umieszczenia w Domu osób,
będących mieszkańcami innych gmin, za pełną odpłatnością na podstawie stosownych porozumień.
§5
Korzystający z Domu są zobowiązani do wnoszenia należnych opłat do kasy lub na konto Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości i terminie określonym w decyzji administracyjnej.
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