
 

 

UCHWAŁA NR III/23/18 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 14 grudnia 2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach „Senior+” 

utworzonych na terenie Olsztyna w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 

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

z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Dziennych Domach „Senior +” utworzonych na 

terenie Olsztyna w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-020 przyjętego uchwałą nr 34 Rady 

Ministrów z dnia 17 marca 2015r. (t.j. M.P. z 2018r., poz. 228).  

§ 2. 1. W Dziennych Domach „Senior +” utworzonych na terenie Olsztyna w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, obowiązują następujące zasady odpłatności za przyznane usługi: 

1) za posiłek – odpłatność naliczana jest według kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłku, 

2) pozostałe usługi świadczone w Dziennych Domach „Senior +” są nieodpłatne. 

2. Wysokość odpłatności za posiłek na dany miesiąc kalendarzowy jest ustalana z góry, na podstawie 

średniego kosztu surowców zużytych do przygotowania jednego posiłku z miesiąca poprzedzającego dany 

miesiąc i w wysokości nie wyższej niż stawka żywieniowa wynikająca z miesięcznych kosztów utrzymania 

jednego uczestnika w Dziennym Domu „Senior+”. 

3. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” stanowi iloczyn dni pobytu 

w danym miesiącu kalendarzowym i dziennej opłaty za wyżywienie. 

4. Odpłatność za posiłek w danym miesiącu jest proporcjonalnie pomniejszana o dni nieobecności pod 

warunkiem uprzedniego zgłoszenia nieobecności. 

5. Wysokość opłaty za posiłek na dany miesiąc jest podawana do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty dla Dziennego Domu „Senior+”. 

6. Opłatę wnosi się w terminie nie później niż do dnia 20-tego danego miesiąca na wskazany numer 

rachunku bankowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.  

DZIENNIK URZĘDOWY
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Olsztyn, dnia 21 grudnia 2018 r.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 

Robert Szewczyk 
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