
 

UCHWAŁA NR XL/366/18 

RADY GMINY IZABELIN 

z dnia 19 września 2018r. 

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

„Senior +”  w Izabelinie 

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

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1) i art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 97 ust. 1 i  5 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), 

uchwala się co następuje: 

 

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

w Izabelinie, zwanego dalej Dziennym Domem. 

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

(jeden ciepły posiłek w ciągu dnia) oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom.  

2.  Wysokość opłaty uzależniona jest od dochodów osoby kierowanej.  

3.  Miesięczną opłatę za pobyt W Dziennym Domu określa poniższa tabela:  

dochody osoby samotnie gospodarującej lub dochody 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 (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.) wyrażone w procentach  
 

dochód osoby samotnie gospodarującej  dochód przypadający na osobę w rodzinie  
 

do 100% bez opłat do 100% bez opłat  

Od 101% do 150% 100 zł Od 101% do 150% 150 zł 

od 151 % do 200% 150 zł od 151 % do 200% 200 zł 

od 201% do 250% 200 zł od 201% do 250% 250 zł 

od 251% do 300% 250 zł od 251% do 300% 300 zł 

od 301% do 350% 300 zł od 301% do 350% 350 zł 

powyżej 350% 350 zł powyżej 350% 400 zł 

 

§ 3. 1. Wysokość opłaty za pobyt w Dziennym Domu ustala, w drodze decyzji, podmiot kierujący - 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając 

przyznany zakres usług. 

2. Osoby kierowane na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą odpłatność, o której mowa  

w § 2 ust. 3 według następujących zasad: opłatę oblicza się dzieląc wysokość opłaty należnej za miesiąc 

kalendarzowy przez liczbę dni roboczych i mnożąc przez liczbę dni pobytu.  

3. Opłatę za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika na rachunek Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za każdy w miesiąc w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.  

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432; 



§ 4. Nie pobiera się opłaty za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia jej, z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych.  

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach Wójt Gminy Izabelin może częściowo lub całkowicie 

zwolnić z ponoszenia odpłatności osobę, której przyznano pomoc w formie pobytu w Dziennym Domu, 

na wniosek tej osoby lub pracownika socjalnego. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić, w szczególności jeżeli: 

1) osoba ta wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 

wsparcia lub innej placówce; 

2) występują uzasadnione okoliczności, długotrwała choroba, bezrobocie, śmierć członka rodziny, 

straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.  

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

Województwa Mazowieckiego.  

  



UZASADNIENIE 

 

Dzienny Dom „Senior +” został utworzony, przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Izabelinie, w celu przeciwdziałania izolacji i marginalizacji osób starszych, niepełnosprawnych, 

wymagających pomocy i opieki, poprzez rozwijanie ich sprawności psychofizycznej oraz właściwe 

wykorzystanie potencjałów wiedzy i umiejętności Seniorów. Powoduje to, po stronie Gminy Izabelin, 

konieczność ponoszenia kosztów utrzymania Dziennego Domu „Senior +” z budżetu (koszty 

pracowników, utrzymania budynku, mediów itp.). Jednocześnie zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej,  opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala 

podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie 

ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (od 1 

października 2018r. kwoty te wynoszą odpowiednio 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł 

na osobę w rodzinie). Natomiast kompetencja do określenia zasad ponoszenia odpłatności reguluje 

ust. 5 wyżej wskazanego przepisu, który przewiduje, że rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie 

zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych.  

W związku z wyżej wskazami przepisami prawa zachodzi konieczność ustalenia opłaty za pobyt 

w Dziennym Domu „Senior +”, tym samym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni celowe i zasadne.  


