
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/348/2021 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/468/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 18 października 2018 r. 

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

działającym w ramach Centrum Usług Społecznych w Oleśnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1372) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVIII/468/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + działającym w ramach 

Centrum Usług Społecznych w Oleśnicy wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: 

„3. Koszt za jeden dzień pobytu oraz korzystania z usług w Dziennym Domu wynosi 35 zł na osobę.”; 

2. § 2 ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: 

„4. Procentową wysokość odpłatności osoby skierowanej za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa 

tabela: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

wyrażony w % 

% odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu, 

o której mowa w § 

2 ust. 3 dla osób samotnie 

gospodarujących 

% odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu, 

o której mowa w § 

2 ust. 3 dla osób 

w rodzinie 

do 200% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 200% do 250% do 5% powyżej 5% do 10% 

powyżej 250% do 275% powyżej 5% do 10% powyżej 10% do 15% 

powyżej 275% do 290% powyżej 10% do 15% powyżej 15% do 20% 

Powyżej 290% do 310% powyżej 15% do 20% powyżej 20% do 25% 

powyżej 310% do 330% powyżej 20% do 25% powyżej 25% do 30% 

powyżej 330% do 400% powyżej 25% do 30% powyżej 30% do 40% 

powyżej 400% do 500% powyżej 30% do 50% powyżej 40% do 50% 

powyżej 500% powyżej 50% powyżej 50% 

.”; 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 4238



3. § 4 uzyskuje następujące brzmienie: 

„§ 4. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za dni nieobecności pod warunkiem wcześniejszego jej 

zgłoszenia, chyba że powiadomienie nie było możliwe z powodów losowych lub w przypadku zawieszenia 

przez Dzienny Dom działalności stacjonarnej prowadzonej w siedzibie placówki.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 01 października 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

Aleksander Chrzanowski 
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