
 

 

UCHWAŁA NR XXI/297/2020 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w Dziennym Domu Pomocy w Budach Głogowskich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  

U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Budach 

Głogowskich, zwanym dalej Dziennym Domem. 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz 

z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom. 

2. Wysokość ponoszonej odpłatności jest uzależniona od sytuacji dochodowej osoby kierowanej oraz ulega 

zróżnicowaniu dla osób samotnie gospodarujących i osób w rodzinie. 

3. Przy ustalaniu wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w Dziennym Domu uwzględnia się dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie i stosuje się kryterium dochodowe, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej według proporcji 

procentowych określonych w poniższej tabeli: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  wyrażony w % 

Kwota odpłatności 

dla osób samotnie 

gospodarujących 

Kwota 

odpłatności dla 

osoby w rodzinie 

Do 100%  Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

Powyżej 100% do 250 %  300,00zł 350,00zł 

Powyżej 250%  450,00zł 500,00zł 

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu może być ponoszona przez uczestnika, członka jego 

rodziny bądź inną osobę, która złoży pisemne zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za pobyt uczestnika 

w Dziennym Domu. 

2. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest w stałej wysokości miesięcznej, w kwocie 

ustalonej decyzją podmiotu kierującego, na rzecz Dziennego Domu w okresach miesięcznych, z dołu, 

w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. 

§ 4. 1. Decyzję w przedmiocie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w Dziennym Domu podejmuje 

podmiot kierujący – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim. 
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej może nastąpić częściowe 

lub całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności. 

§ 5. Zwolnienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 uchwały może nastąpić w szczególności jeżeli: 

1) Osoba wnioskująca ponosi odpłatność za pobyt innych członków swojej rodziny w domu pomocy 

społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce, 

2) Występują uzasadnione okoliczności, jak: długotrwała ciężka choroba, śmierć członka rodziny, straty 

materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy nieudzielenie bezpłatnego wsparcia i opieki mogłoby 

zagrażać zdrowiu lub życiu uczestnika. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Głogowie Małopolskim 

 

 

Paweł Ślęzak 
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