
Projekt

z dnia  23 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), art. 17 ust.1 pkt 3, 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 Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. 
Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Stoku Lackim ul. 
Pałacowa 60 , w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2020 r.

 
Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza
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Załącznik do uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2019 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Stoku Lackim ul Pałacowa 
60, zwanym dalej Dziennym Domem.

§ 1. 
W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium 
dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej miesięczną opłatę za 
pobyt w Dziennym Domu określa poniższa tabela:

lp Wysokość miesięcznego dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie 
w odniesieniu do kryterium dochodowego , o 
którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej

Wysokość opłaty w zł dla 
osób samotnie 
gospodarujących 

Wysokość opłaty w zł dla 
osób w rodzinie

1 Powyżej 100% do 130% 100,00 120,00
2 Powyżej 130% do 160% 120,00 140,00
3 Powyżej 160% do 200% 140,00 160,00
4 Powyżej 200% do 250% 160,00 180,00
5 Powyżej 250% do 300% 180,00 200,00
6 Powyżej 300 % do 400% 200,00 250,00
7 Powyżej 400% 250,00 300,00

§ 2. 
Opłatę za pobyt osoby w Dziennym Domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ustala się dzieląc 
miesięczną opłatę za pobyt przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu i mnożąc przez ilość dni pobytu.

§ 3. 
Oplata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika na rzecz Dziennego Domu w okresach 
miesięcznych w terminie do dnia 10-go następnego miesiąca.

§ 4. 
1. Nie pobiera się opłaty za pobyt za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia jej kierownikowi Dziennego 

Domu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, chyba ze powiadomienie to nie było możliwe z powodów 
losowych. Ustalenie wysokości opłaty za pobyt w miesiącu w którym wystąpiła usprawiedliwiona nieobecność 
następuje zgodnie z zasadą określoną w § 2.

2. Odliczenie od opłaty za dni nieobecności ustala się dzieląc opłatę należną za m-c od osoby skierowanej 
przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez liczbę dni nieobecności.

3. Nie pobiera się opłaty za pobyt w Dziennym Domu za miesiąc, w którym nastąpił zgon osoby skierowanej.

§ 5. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności podmiot kierujący 
może częściowo lub całkowicie zwolnić uczestnika Dziennego Domu z ponoszenia opłaty.

§ 6. 
Zwolnienie o którym mowa w § 5 może nastąpić w szczególności jeżeli:

1. Osoba wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 
innej placówce.

2. Występują uzasadnione okoliczności zwłaszcza długotrwała choroba powodująca zwiększone wydatki, 
śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.
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