
UCHWAŁA NR 176.XXXIII.2016
RADY GMINY WIĄZOWNA

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 110.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015 r. w 
sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-

WIGOR" w Woli Karczewskiej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), w zw. z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 110.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Woli 
Karczewskiej załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna

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

 

Przewodnicząca Rady

Renata Falińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 11741



Załącznik do Uchwały Nr 176.XXXIII.2016

Rady Gminy Wiązowna

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Woli Karczewskiej

1. Odpłatność  za  pobyt  uczestnika  w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Woli Karczewskiej zwanym 
dalej Domem ustala  się  według  zasad  określonych w poniższej tabeli:

Odpłatność
za pobyt osoby

samotnie
gospodarującej

Odpłatność
za pobyt osoby

w rodzinie

L.p. Dochód osoby lub na osobę
w rodzinie wyrażony w %

od kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1

ustawy o pomocy społecznej Wskaźnik odpłatności w % średniego
miesięcznego kosztu utrzymania

1 2 3 4
1. Do 200% Nieodpłatnie Nieodpłatnie
2. 201% ≤ 250% 5% 10%
3. 251% ≤ 300% 10% 15%
4. 301% ≤ 350% 15% 20%
5. 351% ≤ 400% 20% 25%
6. > 400% 25% 30%

2. Średni miesięczny koszt pobytu w Domu  ustala Wójt Gminy Wiązowna  w zarządzeniu podjętym nie 
później niż do 31 marca każdego roku w oparciu o kwotę rocznych kosztów działalności, przekazaną przez 
Kierownika Jednostki. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na działalność Domu 
wynikającą z kosztów utrzymania podopiecznych z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, 
powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 
przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok, podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy 
funkcjonowania Dziennego Domu w roku poprzednim.

3. Odpłatność  za  pobyt  uczestnika  w  Domu jest  pobierana  w  okresach  odpowiadających miesiącom  
kalendarzowym.  W miesiącu,  w  którym  uczestnik  nabywa  lub  traci  prawo uczestnictwa  w  Domu  lub  nie  
uczestniczy  w  zajęciach  z  powodu  usprawiedliwionej nieobecności,  odpłatność  jest  ponoszona  w 
wysokości  proporcjonalnej  do długości pobytu w danym miesiącu.

4. Wpłaty z  tytułu  odpłatności  za  pobyt  w  Domu  należy  dokonywać  na rachunek bankowy  Domu do 
15 dnia następnego miesiąca.

5. W uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z pobytu w Domu, na jej wniosek lub wniosek 
pracownika socjalnego, może zostać zwolniona w całości lub części z odpłatności.
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