
 

 

UCHWAŁA NR XVII/163/2015 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 29 października 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodku wsparcia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. 

Dz. U z 2015r.  poz. 1515 z późn. zm./ w związku z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej /tekst jedn. Dz. U z 2015r. poz. 163 z późn. zm./ Rada Miasta Tarnobrzega  uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/420/2012 Rady Miasta  Tarnobrzega z dnia 27 września 2012r. wprowadza się 

następującą zmianę: 

1) § 5 ust. 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:  “Osoby nie spełniające warunku określonego 

w ust. 1 ponoszą opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia na zasadach określonych w poniższej tabeli z tym, 

że opłata nie może być wyższa niż 30 zł na osobę”: 

 

Dochody/* 
Wysokość odpłatności w procentach liczona od wysokości 

dochodu na osobę Dochody osoby samotnie 

gospodarującej 

Dochody osoby 

w rodzinie 

do 634,00 do 514,00 0% 

powyżej 634,00 - 1.268,00 powyżej 514,00 - 1 080,00 1% 

powyżej 1.268,00 - 1.509,00 
powyżej 1.080,00 - 

1.306,00 
2% 

powyżej 1.509,00 - 1.796,00 
powyżej 1.306,00 - 

1.580,00 
3% 

powyżej 1.796,00 - 2.137,00 
powyżej 1.580,00 - 

1.912,00 
4% 

powyżej 2.137,00 powyżej 1.912,00 5% 

/* dochód w rozumieniu art. 8 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. 

Dz. U z 2015 poz. 163 z późn. zm.) Przy ustaleniu najniższego progu dochodowego, od którego następuje 

obciążenie odpłatnością jest kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą oraz na osobę 

w rodzinie określonego ustawą o pomocy społecznej. 

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr XXIX/420/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 września 

2012r. nie ulega zmianie. 
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§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega oraz Dyrektorowi Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2015r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta  

 

 Kamil Kalinka 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/163/2015 

Rady Miasta Tarnobrzega 

z dnia 29 października 2015 r. 

 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej ( tekst jedn. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) Rada 

Miasta w drodze Uchwały ustala organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia. Na terenie miasta Tarnobrzega ośrodkiem wsparcia jest Dom Dziennego Pobytu, 

działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, do którego mogą być 

kierowane osoby ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wymagające częściowej opieki 

i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.  Osoby korzystające z usług ośrodka wsparcia, 

których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej nie ponoszą opłat. Osoby, których dochód przekracza powyższe kryterium winny ponosić 

odpłatność za udzielane świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady 

Miasta. W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2015 r. przepisów wykonawczych do ustawy 

o pomocy społecznej określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015r. 

poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej zachodzi konieczność dostosowania tabeli odpłatności w ośrodku wsparcia do aktualnie 

obowiązujących kryteriów dochodowych.  Obecnie obowiązujące kryterium dochodowe to 634zł 

dla osoby samotnie gospodarującej i 514zł dla osoby w rodzinie. Poprzedzające je wcześniej kryterium to 542zł 

dla osoby samotnie gospodarującej i 456zł dla osoby w rodzinie. Mając powyższe na uwadze uzasadnionym 

jest podjęcie niniejszej Uchwały. 
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