
 

 

UCHWAŁA NR XLII/436/21 

RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 26 maja 2021 r. 

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

w Środzie Śląskiej ul. Daszyńskiego 16c 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1876), uchwala się, co następuje: 

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

w Środzie Śląskiej ul. Daszyńskiego 16c w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jerzy Kryciński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 czerwca 2021 r.

Poz. 2757



Załącznik do uchwały nr XLII/436/21 

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 

z dnia 26 maja 2021 r. 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” 

w Środzie Śląskiej ul. Daszyńskiego 16c 

§ 1. Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o: 

1) Dziennym Domu - należy przez to rozumieć Dzienny Dom „Senior+” w Środzie Śląskiej z siedzibą przy  

ul. Daszyńskiego 16c; 

2) Podmiocie kierującym - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej 

z siedzibą przy ul. Plac Wolności 1; 

3) Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę nieaktywną zawodowo w wieku 60+ z terenu miasta i gminy 

Środa Śląska. 

§ 2. 1. Opłata miesięczna za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” obejmuje korzystanie z miejsca pobytu 

wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom „Senior+”. 

2. Wysokość opłaty za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” uzależniona jest od aktualnej sytuacji 

dochodowej osoby kierowanej. 

3. Podstawę do określenia wysokości opłaty miesięcznej, o której mowa w § 2 ust. 1 stanowi średni 

miesięczny koszt pobytu osoby w Dziennym Domu „Senior+”. 

4. Średni miesięczny koszt pobytu osoby w Dziennym Domu „Senior+” w przeliczeniu na jedno miejsce, 

ustala Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w drodze zarządzenia na podstawie 

analizy przewidywanych kosztów działalności na dany rok. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę 

wydatków na działalność Dziennego Domu „Senior+” wynikającą z kosztów utrzymania uczestników,  

bez wydatków inwestycyjnych podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania Dziennego 

Domu „Senior+”. 

5. Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej, o którym mowa 

w ust. 4 stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” od następnego 

miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zarządzenie zostało podjęte. 

§ 3. 1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w decyzji administracyjnej 

ustala wysokość opłaty za pobyt w Dziennym Domu na podstawie wywiadu środowiskowego 

przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

2. Uczestnik, którego dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1876 .) nie ponosi kosztów odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu „Senior+”, o których mowa w § 3 ust. 1. 

3. Procentową wysokość miesięcznej odpłatności uczestnika za pobyt, o której mowa w  § 2 ust. 1 określa 

poniższa tabela odpłatności: 

 

Dochód w stosunku  

do kryterium 

dochodowego 

określonego w art. 8 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  

z dn. 12.03.2004 r.  

o pomocy społecznej 

wyrażony w % 

 

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 dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 

wyrażony w złotówkach 

 

Stawka miesięczna: 1650 

 

Wskaźnik odpłatności w %  

 za pobyt  

w Dziennym Domu „Senior+” 

Osoba samotnie 

gospodarująca  

Osoba w rodzinie Osoba samotnie 

gospodarująca  

Osoba w rodzinie 
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do 100% 701 528 nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej od 100% do 

150% 

701-1051,50 528 - 792 6% -7% 7% -8% 

powyżej od 150% do 

200% 

1051,50 - 1402 792 - 1056 9% -10% 10% - 11% 

powyżej od 200% do 

250% 

1402 – 1752,50 1056 - 1320 12% - 13%    13% - 14% 

powyżej od 250% do 

300% 

1752,50 - 2103 1320 - 1584 15% - 16% 17% -18% 

powyżej od 300% do 

400% 

2103 - 2804 1584 - 2112 19% - 20% 21% -22% 

powyżej od 400% do 

500% 

2804 - 3505 2112 - 2640 23% - 24% 25% -26%  

powyżej od 500% do 

600% 

3505 - 4206 2640 - 3168 49% - 50% 50% -51% 

powyżej od 600% do 

700% 

4206 - 4907  3168 - 3696 69% -70% 79% -80% 

Powyżej 700%  4907 3696  99% -100% 99% -100% 

§ 4. Różnicę pomiędzy kosztem pobytu a wysokością odpłatności ponosi Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

§ 5. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności wnoszą opłatę na rachunek bankowy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w okresach miesięcznych w terminie wskazanym w decyzji. 

§ 6. 1. Odpłatność ustala się za okres faktycznego pobytu uczestnika w Dziennym Domu. 

2. Usprawiedliwiona nieobecność uczestnika w Dziennym Domu skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem 

opłaty za pobyt. 

3. W przypadku planowanej nieobecności uczestnik korzystający z pobytu zobowiązany jest zgłosić  

ją Kierownikowi Dziennego Domu „Senior+”, co najmniej na 2 dni przed tą nieobecnością. W przypadku 

niewykonania tego obowiązku nie stosuje się zapisu zawartego w ust. 2, chyba że powiadomienie nie było 

możliwe z powodów losowych. 

4. W miesiącu, w którym uczestnik nabywa lub traci prawo pobytu w Dziennym Domu odpłatność  

jest ponoszona w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu. 

5. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 oraz ust. 4 ponoszona odpłatność naliczana jest wg 

następującej zasady: opłatę należną od osoby skierowanej za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych 

w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu. 

§ 7. W przypadku zaistnienia konieczności czasowego zawieszenia działalności ośrodka z powodu siły 

wyższej, istotnej zmiany okoliczności oraz poleceń, decyzji, zakazów i ograniczeń wydanych przez właściwe 

organy publiczne i samorządowe, za okres zawieszenia działalności ośrodka nie nalicza się odpłatności  

za pobyt. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
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