
 

 

UCHWAŁA NR VII/49/2019 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

„Senior-WIGOR” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 

2192, 2354, 2529, z 2019 r. 271) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” 

w Bartoszycach. 

§ 2. 1. Pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”, zwanym w dalszej części uchwały Dziennym Domem, 

jest odpłatny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego, o których mowa w art. 9 ustawy o pomocy społecznej i przepisach na jego podstawie 

wydanych. 

2. Podstawę do ustalenia dziennej odpłatności stanowią: 

- 2.1.dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, w skład której wchodzi 

Uczestnik, w rozumieniu postanowień art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej, 

- 2.2. dzienny koszt pobytu. 

3. Odpłatność ustalana jest za każdy dzień pobytu w Dziennym Domu, okres rozliczeniowy obejmuje 

miesiąc kalendarzowy. 

4. Za dni nieobecności Uczestnik nie ponosi odpłatności. 

5. Odpłatność za pobyt ustala się w decyzji administracyjnej, uwzględniając zasady ponoszenia odpłatności 

określone w niniejszej uchwale. 

6. Uczestnicy Dziennego Domu mają zapewnione wyżywienie w formie obiadu. 

§ 3. 1. Dzienny koszt pobytu w Dziennym Domu stanowi równowartość dziennego kosztu wyżywienia, 

określanego zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 

2. Zarządzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wydawane jest raz w roku - do dnia 15 grudnia. 

Określony w nim koszt obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku następnego. 

3. Dzienny koszt wyżywienia stanowi iloraz kosztu surowców zużytych do przygotowywania posiłków, tak 

zwanego „wsadu do kotła”, w okresie od 1 stycznia do 30 listopada danego roku i liczby posiłków wydanych w 

tym okresie. Iloraz ten jest zaokrąglany w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 5 tysięcznych pomija 

się, a końcówki wynoszące 5 i więcej tysięcznych podwyższa do pełnych setnych części. 

4. Dzienny koszt wyżywienia obowiązujący w 2019 roku wynosi 3,30 zł. 
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§ 4. 1. Dzienna odpłatność za pobyt równa się dwukrotności iloczynu dziennego kosztu wyżywienia oraz 

pomniejszonego o jeden ilorazu dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie i 

kryterium dochodowego. 

2. Odpłatność za pobyt opisana jest następującym wzorem matematycznym: 

Od = 2k x (Do/Ko - 1) 

- w którym poszczególne symbole oznaczają: 

- 2.1. Od - dzienna odpłatność Uczestnika za pobyt w Dziennym Domu, 

- 2.2. k - dzienny koszt wyżywienia określany zarządzeniem Dyrektora MOPS, 

- 2.3. Do - dochód Uczestnika, osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, w skład której 

wchodzi Uczestnik, w rozumieniu postanowień art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej, 

- 2.4. Ko - kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 9 ustawy o pomocy społecznej i przepisach na jego 

podstawie wydanych; 

3. Wynik każdego z działań matematycznych, koniecznych do wyliczenia dziennej odpłatności, jest 

zaokrąglany w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 5 tysięcznych pomija się, a końcówki wynoszące 

5 i więcej tysięcznych podwyższa do pełnych setnych części. 

4. Jeżeli dochód Uczestnika - osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie Uczestnika, 

jest równy lub przekracza dwukrotność kryterium dochodowego, odpłatność za pobyt jest równa dwukrotności 

dziennego kosztu wyżywienia. 

5. Odpłatność za pobyt Uczestnicy wnoszą na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bartoszycach. 

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce. 

2. Traci moc uchwała nr XVII/100/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie 

określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” oraz 

zmiany Regulaminu realizacji świadczeń w ramach zadań własnych Miasta Bartoszyce z zakresu pomocy 

społecznej. 

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

Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Dubicki 
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