
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/179/20  

RADY GMINY DZIERŻONIÓW 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 

Gminy Dzierżoniów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1876) Rada Gminy Dzierżoniów uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 

Gminy Dzierżoniów. 

§ 2. 1. Opłata za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone 

przez Dzienny Domu Senior+ Gminy Dzierżoniów. 

2. Opłatę za pobyt w Dziennym Domu Senior+ Gminy Dzierżoniów ustala podmiot kierujący - Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w drodze decyzji administracyjnej w uzgodnieniu z osobą 

kierowaną, uwzględniając zakres usług i zasady ponoszenia odpłatności określone w niniejszej uchwale. 

3. Podstawą do wydania decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w domu jest ustalenie sytuacji majątkowej 

i rodzinnej osoby. 

§ 3. 1. Ustala się odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ według następujących zasad: 

1) dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) - nieodpłatnie; 

2) dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) - nieodpłatnie; 

3) dla osób, których dochód przekracza progi określone odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, 

odpłatność wynosi 100 zł miesięcznie. 

2. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika w okresach miesięcznych w terminie 

do dnia 10 następnego miesiąca. 

§ 4. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, na wniosek zainteresowanej osoby lub na wniosek pracownika socjalnego, może częściowo  

lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności. 

2. W przypadku nieobecności zgłoszonej z dwudniowym wyprzedzeniem lub w wypadku zdarzenia 

losowego odpłatność za pobyt nie zostanie naliczona. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 grudnia 2020 r.

Poz. 6809



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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów: 

Grzegorz Powązka 
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