
 

 

UCHWAŁA NR VIII/56/2019 

RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” 

w Ząbkowicach Śląskich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”  

w Ząbkowicach Śląskich, zwanym dalej „Dziennym Domem”, działającego w ramach zadań Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ząbkowicach Śląskich. 

§ 2. Opłatę za pobyt w Dziennym Domu, ustala podmiot kierujący Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Ząbkowicach Śląskich w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres usług i zasady ponoszenia 

odpłatności określone w niniejszej uchwale.  

§ 3. 1. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi świadczone 

przez placówkę.  

2. Miesięczna stawka opłaty za pobyt w Dziennym Domu wynosi 1100 zł. 

3. Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. 

4. Procentową wysokość odpłatności osoby kierowanej za pobyt określa poniższa tabela: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 

na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) 

wyrażony w % 

% odpłatności osób 

samotnych i samotnie 

gospodarujących 

% odpłatności osób                           

w rodzinie 

Do 150% Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

Powyżej 150% do 200% powyżej 10% do 15% Powyżej 15% do 20% 

Powyżej 200% do 250% powyżej 15% do 20% powyżej 20% do 25% 

Powyżej 250% do 300% powyżej 20% do 25% powyżej 25% do 30% 

Powyżej 300% do 350% powyżej 25% do 30% powyżej 30% do 35% 

Powyżej 350% do 400% powyżej 30% do 35% powyżej 35% do 40% 

Powyżej 400% powyżej 35% do 40% powyżej 40% do 45% 
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§ 4. Osoby skierowane do Dziennego Domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą 

odpłatność, o której mowa w § 3 ust. 1 wg następującej zasady: opłatę należną od osoby skierowanej za cały  

m-c dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu. 

§ 5. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika przelewem na rachunek bankowy 

Ośrodka Pomocy Społecznej w okresach miesięcznych w terminie do dnia 10  następnego miesiąca. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Dominik 
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