
 

 

UCHWAŁA NR XXV/236/20 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

prowadzonych w formie dziennego domu i klubu samopomocy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

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

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych 

w formie dziennego domu pomocy oraz klubu samopomocy. 

§ 2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają: 

1) ośrodek wsparcia: dzienny dom pomocy i klub samopomocy, 

2) dzienny dom pomocy: Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie, 

3) klub samopomocy – Klub Senior+ w Dzierżoniowie, 

4) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe  

na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 

5) dochód - dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej, 

6) odpłatność - kwota opłaty za pobyt jednej osoby w Dziennym Domu Senior+, 

7) pobyt - okres przebywania osoby w Dziennym Domu Senior+ określony w decyzji administracyjnej. 

§ 3. 1. Opłatę za pobyt w Dziennym Domu Senior+ ustala podmiot kierujący, czyli Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Dzierżoniowie. 

2. Opłata za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu w Dziennym Domu Senior+ oraz usługi 

świadczone przez ten ośrodek. 

3. Za pobyt w Dziennym Domu Senior+ ustala się odpłatność zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p. Dochód netto osoby 

samotnej 

Odpłatność osoby  

w stosunku do stawki 

miesięcznej za pobyt 

w %. 

Dochód netto osoby  

w rodzinie 

Odpłatność osoby  

w stosunku  

do stawki 

miesięcznej za pobyt 

w %. 

1 do 100% kryterium 

dochodowego 

nieodpłatnie do 100% kryterium 

dochodowego 

nieodpłatnie 
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2 od 100,01%  

do 300,00% kryterium 

dochodowego 

do 35% od 100,01% do 300% 

kryterium dochodowego 

do 70% 

3 300,01% kryterium 

dochodowego  

i powyżej 

do 70% 300,01% - kryterium 

dochodowego i powyżej 

do 100,00% 

4. Stawka miesięczna pobytu w Dziennym Domu Senior+ wynosi 30,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 3. 

5. Opłatę należy wnieść w terminie 5 dni od dnia przyjęcia do Dziennego Domu Senior+, w wysokości 

proporcjonalnej za okres od dnia przyjęcia do końca danego miesiąca. Opłatę za kolejne miesiące należy wnosić 

przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Dzierżoniów z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 

§ 4. Za pobyt w Klubie Senior+ nie pobiera się opłaty. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/29/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie 

organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 

w Dzierżoniowie (Dz. U. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 60, poz. 836). 

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

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Darakiewicz 
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