
 

 

UCHWAŁA NR XLII/427/2018 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodku wparcia - Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ulicy Sitki  3 w Mielcu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Domu 

Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ulicy Sitki 3 w Mielcu, zwanego dalej Domem Dziennego Pobytu 

lub ośrodkiem wsparcia. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) Dom Dziennego Pobytu - ośrodek wsparcia, o którym mowa w art. 51 ust. 2 i 4 ustawy o pomocy 

społecznej, prowadzony przez podmiot uprawniony, określony w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej, któremu Gmina Miejska Mielec zleciła zadanie polegające na prowadzeniu Domu Dziennego 

Pobytu dla osób starszych, 

2) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i osoby w rodzinie, 

określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, 

3) pobyt - okres przebywania osoby kierowanej do ośrodka wsparcia ustalony w decyzji administracyjnej. 

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu określa  poniższa tabela: 

 Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie w % stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej: 

Wysokość odpłatności za pobyt 1 osoby dla 

osoby samotnie gospodarującej i osoby 

w rodzinie 

 Do 150 % wysokości kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie 
Nieodpłatnie 

powyżej 150% kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie 
10 zł 

2. Opłata w wysokości określonej w ust. 1 ponoszona jest niezależnie od liczby dni pobytu w Domu 

Dziennego Pobytu w danym miesiącu kalendarzowym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 
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§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Marian Kokoszka 
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