
  

UCHWAŁA NR 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. 

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

z 2018r. poz. 994 ze zm.1)), art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” 

w Międzyrzeczu, zwanym dalej „Dziennym Domem”. 

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

2. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi świadczone 

przez Dzienny Dom. 

3. Odpłatność jest pobierana z dołu w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. W miesiącu, 

w którym pobyt w Dziennym Domu jest krótszy niż miesiąc, odpłatność jest ponoszona w wysokości 

proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu. 

4. Za dni nieobecności uczestnik nie ponosi opłat. 

5. Wysokość opłaty jest uzależniona od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. 

6. Wysokość odpłatności ustala się biorąc pod uwagę średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu. 

7. Procentową wysokość odpłatności osoby kierowanej za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa 

tabela: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

dochód na osobę w rodzinie w stosunku do 

kryterium dochodowego określonego  

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

wyrażony w % 

Wysokość odpłatności 

w % dla osób samotnie 

gospodarujących 

Wysokość odpłatności 

w % dla osób w rodzinie 

do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 150% do 200%  5 7 

powyżej 200% do 250% 10 12 

powyżej 250% do 300% 15 17 

powyżej 300% do 350% 20 22 

                                                      
1) Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432. 
2) Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018r., poz. 1693, poz. 2192. 
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powyżej 350% do 400% 25 27 

powyżej 400%  30 32 

§ 3. 1. Średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu, o którym mowa w § 2 ust. 6, ustala Burmistrz 

Międzyrzecza w zarządzeniu podjętym nie później niż do 31 marca każdego roku w oparciu o kwotę rocznych 

kosztów działalności, przekazaną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Średni 

miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na działalność Dziennego Domu, wynikającą z kosztów 

utrzymania podopiecznych z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany 

średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej 

na dany rok, podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania Dziennego Domu w roku 

poprzednim. 

2. W okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. koszt pobytu ustala się na podstawie przyjętego 

planu finansowego na dany rok dla Dziennego Domu podzielonego przez liczbę miejsc oraz przez 12 miesięcy. 

3. Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza, w którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do ustalenia 

odpłatności za pobyt w Dziennym Domu od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym 

zarządzenie zostało podjęte. Do tego czasu odpłatność za pobyt w Dziennym Domu ustala się na podstawie 

średniego miesięcznego kosztu pobytu obowiązującego w roku poprzednim. 

§ 4. Opłata za pobyt w Dziennym Domu stanowi iloczyn średniego miesięcznego kosztu pobytu 

określonego zgodnie z § 3, liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o którym mowa 

w tabeli w § 2 ust. 7 uchwały. 

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności, Burmistrz 

Międzyrzecza może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza. 

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

Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 

Katarzyna Budych 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 3060


		2018-12-21T14:19:28+0000
	Polska
	Anna Zacharia; LUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




