
Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia .................... .... r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

Rada Miejska
postanawia

§ 1. Zmienić treść Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
w następujący sposób: w Załączniku do Uchwały dodaje się § 4 o następującym brzmieniu:

„§ 4. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia działających w formie klubu 
samopomocy ustala się w wysokości od 0,1% do 1% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 
kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie przekracza kwotę 100% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uchwała określa zasady
ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w klubach samopomocy funkcjonujących na terenie miasta Bielska-
Białej.

Celem działania klubu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom poprzez aktywizację społeczną,
w tym ofertę prozdrowotną, obejmującą także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej,
kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Klub
oferuje także jeden gorący posiłek dziennie.

Opłata ustalana jest przez podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany
zakres usług.
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