Projekt
Druk nr ........

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słubicach.

odpłatności

za

usługi

świadczone

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie gminnym
( t.j. Dz.U 2020 poz.713) oraz art.51 b, art. 97 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy
społecznej ( t.j. Dz.U 2019 poz.1507ze zm.), Rada Gminy Słubice uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słubicach jest odpłatny.
2. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy nie ponoszą opłat jeżeli dochód na osobę
samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium
dochodowego wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. Osoby nie spełniające warunków wymienionych w ust. 2 niniejszej uchwały zobowiązane są
do ponoszenia odpłatności miesięcznej w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie
gospodarujacej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie.
4. Odpłatność, o której mowa w ust. 3 nie może być wyższa niż średnia miesięczna kwota
dotacji na jednego uczestnika, o której mowa w art. 51 c ust. 3 ustawy o pomocy społecznej,
wyliczona dla Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym osoba przebywa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art.97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.
U. 2019 poz. 1507 ze zm. ) rada gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady
ponoszenia odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia.
Środowiskowy Dom Samopomcy w Słubicach jest ośrodkiem wsparcia , pobytu
dziennego, przeznaczonym dla osób z przewlekłą chorobą psychiczną, osób z
upośledzeniem umysłowym oraz osób wykazujacych inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Słubicach realizuje usługi
opiekuńcze specjalistyczne dla osób chorych psychicznie i intelektualnie.Pobyt w
Środowiskowym Domu Samopomocy jest odpłatny . Odplatność ustalana jest w
wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na
osobę w rodzinie. Opłat nie ponoszą uczestnicy, których dochód nie przekracza 300 %
kryterium dochodowego wskazanego w art. 8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy
społecznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jeśli dochód przekracza kryterium
dochodowe na wniosek uczestnika można wydać decyzję o częściowym lub całkowitym
zwolnieniu z odpłatności.
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