
UCHWAŁA NR XLIV/276/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
uczestników w Dziennym Domu „Senior + w Tymieniu oraz  w Klubie „Senior +” w Mścicach; 

  

UCHWAŁA NR XLIV/276/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior + w Tymieniu oraz  w Klubie „Senior +” w Mścicach; 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2021r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (tj. 
Dz. U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior  + ” 
w Tymieniu oraz w Klubie „Senior  + ” w Mścicach  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3.  

Traci moc Uchwała Nr IV/24/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior  + ” oraz 
w Klubie „Senior + ” w Mścicach. 

§ 4.  

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Załącznik do uchwały nr 7 
Rady Gminy w Będzinie 

Z dnia …… 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W 
DZIENNYM DOMU „SENIOR +” w TYMIENIU   i  w KLUBIE „SENIOR +”

W MŚCICACH 

§ 1.
 Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w 
Tymieniu i w Klubie „Senior +” w Mścicach, zwane są dalej „zasadami”. 

§ 2.
Ilekroć w niniejszych zasadach mowa o: 
- domu - należy przez to rozumieć Dzienny Dom „Senior +” w Tymieniu,
- klubie- należy przez to rozumień Klub „Senior +” w Mścicach,
- kierowniku ośrodków wsparcia - należy przez to rozumieć kierownika Dziennego Domu
„Senior +” w Tymieniu i Klubu „Senior+” w Mścicach,
- uczestniku – należy przez to rozumieć osobę nieaktywną zawodowo, w wieku 60+ z terenu
gminy Będzino,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2020r. poz. 1876, z późn. zm.),
- gminie  - należy rozumieć gminę Będzino,
- ofercie konkursowej MRPiPS „Senior +” należy przez to rozumieć ofertę konkursową o
dotację na realizację zadań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu „Senior +” na lata 2020-2024,
- wójcie  - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Będzino,

§ 3.
1. Pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Tymieniu jest odpłatny i stanowi dochód gminy.
2. Opłatność za pobyt w domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem
oraz usługi świadczone przez dom.
3. Wysokość odpłatności za pobyt w domu ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Będzinie w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wywiadu
środowiskowego, sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny
uczestnika.
4. Uczestnik, którego dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art.
8 ust. ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1876 ze zm.) nie ponosi kosztów odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+.
5. Usprawiedliwiona nieobecność uczestnika w Dziennym Domu Senior+ skutkuje
proporcjonalnym zmniejszeniem opłaty za pobyt.
6. W przypadku planowanej nieobecności uczestnik korzystający z pobytu zobowiązany jest
zgłosić ją kierownikowi, co najmniej na 3 dni przed tą nieobecnością.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 14A30459-AE0C-48D5-A74A-E57971876076. Podpisany Strona 1



7. W przypadku niewykonania obowiązku, wskazanego w ust. 6, nie stosuje się zapisu 
zawartego w ust. 5, chyba że powiadomienie nie było możliwe z powodów losowych. 
8. Osoby skierowane do domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą odpłatność, 
o której mowa w § 3 ust. 5 według następującej zasady: odpłatność miesięczna wyliczona 
zgodnie z tabelą zawartą w ust. 12 podzielona przez ilość dni pobytu. 
9. W przypadku waloryzacji rent i emerytur zmiana odpłatności następuje od miesiąca po 
przeprowadzeniu waloryzacji. 
10. Kwoty odpłatności za pobyt w domu  ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego 
kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach 
określonych w art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
11. W miesiącu, w którym uprawniony nabywa lub traci prawo pobytu, odpłatność jest 
ponoszona w wysokości proporcjonalnie do długości pobytu w danym miesiącu. 
12. Odpłatność za pobyt w domu jest procentowo zróżnicowana i kształtuje się według 
poniższych zasad : 
 

 
 
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy 
społecznej wyrażony w % 

 
 
% dochodu stanowiący odpłatność za miesięczny 
pobyt w domu  

Do 200% Nieodpłatnie  
Powyżej 200% do 250%          3% 
Powyżej 250% do 350%        5% 
Powyżej 350%        7%  

 
§ 4. 

1. W przypadku zaistnienia konieczności czasowego zawieszenia działalności z powodu siły 
wyższej, istotnej zmiany okoliczności oraz poleceń, decyzji, zakazów i ograniczeń wydanych 
przez właściwe organy publiczne i samorządowe, za okres zawieszenia działalności ośrodka 
nie nalicza się odpłatności za pobyt.  
2. W przypadku prowadzenia działań alternatywnych w okresie czasowego zawieszenia 
działalności domu tj. dostawy posiłków do miejsca zamieszkania oraz innych działań, nalicza 
się odpłatność za pobyt. 
 

§ 5. 
1. Regulowanie odpłatności za pobyt odbywa się na zasadach i w terminach określonych w 
decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt.  
2. W przypadku, gdy uczestnik nie wywiązuje się z regularnej odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia lub nie uiszcza odpłatności przez okres 2 miesięcy, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Będzinie może uchylić decyzję administracyjną o skierowaniu do 
Dziennego Domu Senior+ w Tymieniu, z jednoczesnym ściągnięciem zaległych opłat w drodze 
egzekucji administracyjnej. Dobrowolne uregulowanie zaległej odpłatności przez uczestnika, 
kwalifikującego się do dalszego korzystania z usług, umożliwia wznowienie pobytu w ośrodku 
wsparcia, na podstawie nowej decyzji. 
 

§ 6. 
Nie podlegają zwrotowi wydatki na pobyt za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć uczestnika.  
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§ 7. 
Zwolnienie z odpłatności za pobyt o której mowa w §3 ust. 2 może nastąpić w szczególności 
jeżeli: 
a) uczestnik wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, 
ośrodku wsparcia lub innej placówce; 
b) występują uzasadnione okoliczności, w tym m.in. długotrwała choroba, śmierć członka 
rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; 
c) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia. 
 

§ 8. 
Uczestnik jest zobowiązany do ponoszenia odpłatności za pobyt do 15-go dnia następnego 
miesiąca na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.  
 

§ 9. 
1. Zajęcia w Klubie „Senior +” w Mścicach  są nieodpłatne. 
2. Działalność Klubu „Senior +” w Mścicach  polega na motywowaniu seniorów do działań na 
rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. 
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UZASADNIENIE 

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia-w Dziennym Domu „Senior+” w Tymieniu oraz Klubie „Senior+” w Mścicach dla osób z 
terenu Gminy Będzino. Na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań 
własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieści się 
to w zakresie kompetencji przez ustawodawcę dla Rady zastrzeżonych. Dotychczasowo 
obowiązująca uchwała Rady Gminy w świetle zmieniających się potrzeb mieszkańców Gminy, a 
także ich sytuacji dochodowej, majątkowej i życiowej straciła na aktualności i wymagała 
wprowadzenia nowych rozwiązań pozwalających na adekwatne wsparcie seniorów, tj. osób 
nieaktywnym zawodowo poprzez umożliwienie im na dogodnych zasadach korzystanie z oferty 
pozwalającej na ich aktywizację, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie 
aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalno- oświatowej, rekreacyjnej i 
opiekuńczej. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w przedstawionej wersji. 
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