
UCHWAŁA NR IV/24/18
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym 
Domu Senior+ w Tymieniu oraz w Klubie Senior+ w Mścicach

Na podstawie art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.)  oraz art. 97 ust 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1508 ze  zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

 Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w placówkach wsparcia 
dziennego, tj. Dziennym Domu Senior+ zwanym dalej „Dziennym Domem” oraz w Klubie Senior+ zwanym 
dalej „Klubem Seniora”.

§ 2. 

Średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu oraz Klubie Seniora ustala stosownym zarządzeniem 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzine na podstawie kalkulacji planowanych do 
poniesienia na dany rok kalendarzowy wydatków w stosunku do planowanej liczby miejsc (z wyłączeniem 
wydatków i zakupów inwestycyjnych).

§ 3. 

1. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu ustala w drodze decyzji administracyjnej Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

2. Wysokość odpłatności za pobyt ustala się w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres 
świadczonych usług i zasady ponoszenia odpłatności określone w niniejszej uchwale.

3. Wysokość odpłatności za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika. Odpłatności 
nie ponoszą osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej.

4. Procentową wysokość odpłatności uczestnika za pobyt w Domu Seniora określa poniższa tabela:

miesięczna wysokość odpłatności - % średniego 
miesięcznego kosztu pobytu, o którym mowa w § 
2 niniejszej uchwały

dochód gospodarstwa domowego wyrażony jako % 
kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy 
społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej osoba samotnie 

gospodarująca osoba w rodzinie

powyżej 100% do 150% 3% 5%
powyżej 150% do 200% 5% 10%
powyżej 200% do 250% 10% 20%
powyżej 250% do 350% 20% 40%
powyżej 350% do 450% 40% 70%
powyżej 450% do 550% 70% 100%
powyżej 550% 100% 100%

5. Procentową wysokość odpłatności uczestnika za pobyt w Klubie Seniora określa poniższa tabela:

miesięczna wysokość odpłatności - % średniego 
miesięcznego kosztu pobytu, o którym mowa w § 
2 niniejszej uchwały

dochód gospodarstwa domowego wyrażony jako % 
kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy 
społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej

osoba samotnie 
gospodarująca osoba w rodzinie
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powyżej 200% do 350% 3% 5%
powyżej 350% do 450% 4% 6%
powyżej 450% do 550% 5% 7%
powyżej 550% 6% 8%

§ 4. 

Osobom skierowanym do Dziennego Domu oraz Klubu Seniora w trakcie miesiąca kalendarzowego i osobom, 
które zakończyły uczestnictwo w trakcie trwania miesiąca - nalicza się opłatę, o której mowa w § 
3 następująco: opłatę należną od uczestnika za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym 
miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu.

§ 5. 

Opłata za pobyt w Dziennym Domu oraz Klubie Seniora wnoszona jest na rachunek bankowy ośrodka 
w okresach miesięcznych w terminie do 15 następnego miesiąca.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino

§ 7. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie

Barbara Grudzień
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