
UCHWAŁA NR XV/77/19
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 8 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 1622, 1690 i 1818) w związku z regulaminem otwartego 
konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,  Rada Gminy w Baćkowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu 
"Senior+" w Olszownicy.

§ 2. Opłatę za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" ustala podmiot prowadzący - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Baćkowicach w drodze decyzji administracyjnej.

§ 3. Podstawowy zakres usług świadczonych w Dziennym Domu "Senior+" w Olszownicy obejmuje usługi: 

1) socjalne w tym ciepły posiłek,

2) kulturalno - oświatowe,

3) aktywności ruchowej (sportowo - rekreacyjne) lub kinezyterapii,

4) terapii zajęciowej.

§ 4. 1. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Olszownicy uzależniona jest od 
sytuacji dochodowej osoby kierowanej.

2. Miesięczną wysokość odpłatności osoby kierowanej za pobyt w Dziennym Domu „Senior+" w Olszownicy 
zawiera 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 2004 r. o 

pomocy społecznej wyrażony w %

Odpłatność osób samotnie 
gospodarujących (w %)

Odpłatność osób w rodzinie 
(w %)

do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 150% do 200% 100,00 zł. 125,00 zł.
powyżej 200% do 250% 130,00 zł. 155,00 zł.
powyżej 250% do 300% 160,00 zł. 185,00 zł.
powyżej 300% do 350% 200,00 zł. 225,00 zł.
powyżej 350% do 400% 240,00 zł. 265,00zł.

powyżej 400% 300,00 zł. 325,00zł.

§ 5. Osoba przebywająca w Dziennym Domu „Senior+" w okresie krótszym niż miesiąc kalendarzowy ponosi 
odpłatność, o której mowa w § 4 ust. 2 według następujących zasad: opłatę należną od osoby przebywającej cały 
miesiąc dzieli się przez liczbę dni roboczych od poniedziałku do piątku w danym miesiącu i mnoży przez liczbę dni 
pobytu osoby w Dziennym Domu "Senior +".

§ 6. Nie pobiera się opłat za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia jej Kierownikowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Baćkowicach lub Kierownikowi Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy, z co najmniej 
dwudniowym wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych.

§ 7. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+" w Olszownicy określona w niniejszej uchwale, 
wnoszona jest przez osobę przebywającą na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach, 
w rozliczeniu miesięcznym nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu uczestnictwa 
w Dziennym Domu "Senior+".
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§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb
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