
  

UCHWAŁA NR XL/375/21 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym 

Domu „Senior+” w Międzyrzeczu 

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

z 2021r., poz. 1372) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., 

poz. 1876 ze zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu 

„Senior+” w Międzyrzeczu, zwanym dalej „Dziennym Domem” lub „ośrodkiem”. 

§ 2. 1. Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny. 

2. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz 

usługami świadczonymi przez ośrodek. 

3. Stawkę dzienną za pobyt w ośrodku ustala się jako równowartość 6% kryterium dochodowego dla osoby 

samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, w zaokrągleniu do 

pełnych złotych. 

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodku ustala się zgodnie z tabelą: 

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 z dnia  

12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

Wskaźnik odpłatności dla 

osób samotnie 

gospodarujących,  

w stosunku do dziennej 

stawki pobytu 

 w % 

Wskaźnik odpłatności 

dla osób w rodzinie, 

w stosunku do dziennej 

stawki pobytu 

w % 

do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 150% do 200% od 1 do 9 od 1 do 9 

powyżej 200% do 250% od 10 do 14 od 10 do 14 

powyżej 250% do 300% od 15 do 19 od 15 do 19 

powyżej 300% do 350% od 20 do 24 od 20 do 24 

powyżej 350% do 400% od 25 do 29 od 25 do 29 

powyżej 400% od 30 do 35 od 30 do 35 

2. Miesięczna opłata za pobyt w Ośrodku stanowi iloczyn dziennej stawki za pobyt określonej w § 2 ust. 3, 

liczby dni pobytu w danym miesiącu oraz wskaźnika odpłatności określonego w tabeli. 

3. Kwotę odpłatności za dany miesiąc zaokrągla sie do pełnych złotych. 

                                                      
1) Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2020r., poz. 2369, z 2021r., poz. 794, 803. 
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§ 4. Zaokrąglenie kwot do pełnych złotych, przewidzianych w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3 następuje w ten sposób, 

że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy 

podwyższa się do pełnych złotych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza. 

§ 6. Traci moc uchwała r III/39/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

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

w Międzyrzeczu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018r., poz. 3060). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 

Katarzyna Budych 
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