
UCHWAŁA NR XLIII/349/2017
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 
w Jawiszowicach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U.  
z 2017r.poz. 1875) oraz art.97 ust.5  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. z 2017r. 
poz. 1769)  Rada Miejska w Brzeszczach uchwala

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 
w Jawiszowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzeszczach

Ryszard Foks
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Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach 
 
§ 1.   Pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach jest odpłatny. 
§ 2. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach zwane 
są dalej „zasadami”. 
§ 3.   Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o: 
- Domu Senior+  – należy przez to rozumieć Dzienny Dom „Senior+” w Jawiszowicach. 
- Podmiocie kierującym   – należy przez to rozumieć   Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach. 
- Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę nieaktywną zawodowo, w wieku 60+ z terenu 
gminy Brzeszcze. 
- Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.   
§ 4.   Odpłatność  za pobyt w  Domu Senior+ ustala podmiot kierujący –   w drodze decyzji 
administracyjnej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez 
pracownika socjalnego, 
w uzgodnieniu z Uczestnikiem, biorąc pod uwagę jego sytuację dochodową  oraz zakres 
przyznanych usług. 
§ 5 .1  Odpłatność  za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz 
usługi świadczone przez  Dom Senior+. 
        2. Procentową wysokość  miesięcznej odpłatności uczestnika liczoną od średniego 
miesięcznego kosztu pobytu  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 % * 

% odpłatności osób 
samotnie 

gospodarujących 

% odpłatności osób 
w rodzinie 

1 2 3 

Do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

Powyżej 100% do  150%  7 % 9% 

Powyżej 150 % do 200% 10% 12% 

Powyżej 200 % do 250% 15% 17% 

Powyżej 250 % do 300% 20% 22% 

Powyżej 300 % do 350% 25% 27% 

Powyżej 350 % do 400% 30% 32% 

Powyżej 400 % 35% 37% 

 * Kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ulegają zmianie zgodnie z 
delegacją ustawową zawartą w art. 9 ustawy. 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/349/2017

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 30 listopada 2017 r.
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         3.  Średni miesięczny koszt pobytu w Domu Senior+ ustala Burmistrz Brzeszcz w 
zarządzeniu podjętym nie później niż do 31 stycznia każdego roku, w oparciu o  kwotę rocznych 
kosztów działalności, przekazaną przez podmiot kierujący. Średni miesięczny koszt pobytu 
oznacza kwotę wydatków na działalność Domu Senior+ wynikającą z kosztów utrzymania 
uczestników Domu Senior+ 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  Domu Senior+ w roku poprzednim. 
§ 6. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. koszt pobytu ustala się na podstawie przyjętego 
planu finansowego dla  Domu Senior+ podzielonego przez liczbę miejsc oraz 12 miesięcy. 
§ 7.  Zarządzenie Burmistrza  Brzeszcz, o którym mowa  w § 5 pkt 3 stanowi podstawę do ustalenia 
odpłatności za pobyt w Domu Senior+  od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w 
którym zarządzenie zostało podjęte. Do tego czasu odpłatność za pobyt ustala się na podstawie 
średniego miesięcznego kosztu pobytu obowiązującego w roku poprzednim. 
§ 8.   Uczestnik skierowany do Domu Senior+ na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponosi 
odpłatność wg zasady: opłatę należną za uczestnika za cały miesiąc dzieli się przez liczbę dni 
roboczych w miesiącu i mnoży przez faktyczną ilość dni pobytu uczestnika. 
§ 9.  Nie pobiera się odpłatności za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności   
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie było niemożliwe z 
powodów losowych. 
§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestnika lub pracownika 
socjalnego   podmiot kierujący  może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności.   
Za szczególnie uzasadnione przypadki mogą być uznane: 

1. ponoszenie odpłatności za innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, innych 
ośrodkach wsparcia lub innej placówce, 

2. występowanie innych  uzasadnionych  okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba 
powodująca znaczne wydatki na leki i leczenie, niepełnosprawność, straty materialne 
powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, 

3. małżonkowie, zstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia. 
§ 11. Odpłatność za pobyt w  Domu Senior+ wnoszona jest przez uczestnika  w terminie do 10-
tego dnia następnego miesiąca. Odpłatność stanowi dochód gminy Brzeszcze. 
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UZASADNIENIE

Na podstawie uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr
157 z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniającej nazwę wieloletniego programu „Senior-Wigor na
program „Senior+” Gmina Brzeszcze przystąpiła do Programu, którego celem jest wsparcie
jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadania własnego , o którym mowa w art.17 ust.2
pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – czyli prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających
opieki.
Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony dla 15 uczestników zlokalizowany w Jawiszowicach przy
ul, Bielskiej 2 będzie miał za zadanie zapewnienia wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym
zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji,
w tym oferty prozdrowotnej obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub
kinezyterapii, a także oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od
potrzeb.
Program zakłada iż pobyt w Domu Senior+ jest odpłatny i zgodnie z art. 97 ust.5 ustawy o
pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności w ośrodkach wsparcia.
Opłata za pobyt w Domu Senior+ obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem
oraz usługi świadczone przez Dom. Proponowana miesięczna odpłatność ponoszona przez
uczestnika uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub od dochodu na osobę w
rodzinie.
Kryterium dochodowe zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 lipca 2015r. poz.1058 w
sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej wynosi:

1) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 634 zł

2) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł

Kryteria dochodowe w myśl art.9 ust.1 ustawy o pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3
lata.
Ustalając odpłatność uczestnika za pobyt w Dziennym Domu należy uwzględnić jego dochód i tak:
Przykład nr 1
Osoba samotnie gospodarująca , której dochód wynosi 690 zł, mieści się w przedziale powyżej
100% do 150%
Kolumna 1 tabeli ( 690:634x100%= 108%). Jej odpłatność wyniesie 7% średniego kosztu pobytu,
który na rok 2018 wynosi 1216 zł, czyli 1216 x7% = 85,12 zł miesięcznie.
Przykład 2
Osoba samotnie gospodarująca, której dochód wynosi 1220zł mieści się w przedziale powyżej
150% do 200% kolumna 1 tabeli (1220zł : 634zł x 100% = 192%). Jej odpłatność wyniesie 10%
(kolumna 2 tabeli) średniego kosztu pobytu, który na rok 2018 został ustalony w wysokości
1216zł, czyli kwotę 121,60 zł miesięcznie( 1216 zł x 10% = 121,60 zł)
Przykład nr 3
Osoba samotnie gospodarująca, której dochód wynosi 1860zł mieści się w przedziale powyżej
250% do 300% (kolumna 1 tabeli ( 1860 zł : 634zł x 100% = 293%). Jej odpłatność wynosi 20%
średniego kosztu pobytu tj. 243,20 zł miesięcznie (kolumna 2 tabeli ) 1216zł x 20% =243,20 zł.
Przykład nr 4
Osoba w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie wynosi 494zł mieści się w przedziale do
100% kryterium dochodowego. Osoba ta zgodnie z tabelą jest zwolniona z odpłatności.
Przykład nr 5
Osoba w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie wynosi 1360zł mieści się w przedziale
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powyżej 250% do 300% (1360zł : 514zł x 100% = 265%). Jej odpłatność wynosi 22% średniego
kosztu pobytu ustalonego na rok 2018 w wysokości 1216zł czyli 1216zł x 22% = 267,52 zł
miesięcznie.
Przykład nr 6
Osoba w rodzinie której dochód na osobę wynosi 770 zł mieści się w przedziale powyżej 100% do
150% ( 770 : 514 x 100% = 149%). Jej odpłatność wyniesie 9% średniego kosztu ustalonego na
rok 2018 w wysokości 1216 zł czyli 1216 zł x 9% = 109,44 zł

W odrębnym akcie prawnym zostaną ustalone zasady kwalifikowania i kryteria uczestnictwa w
Dziennym Domu Senior+.
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