
 
UCHWAŁA Nr..................... 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
z dnia .......................... 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu „Senior +” w Ustrzykach Dolnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507 z późn. zm.), Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

§ 1. 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 
- Dziennym Domu „Senior +” w Ustrzykach Dolnych, zwanym dalej „Dziennym 
Domem”. 

§ 2. 

Wysokość odpłatności za pobyt w Dziennym Domu oraz sposób płatności ustalane 
są indywidualnie w drodze decyzji wydanej na podstawie i w trybie ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3. 

1. Odpłatność miesięczną za pobyt w Dziennym Domu ustala się według niżej 
zamieszczonej tabeli, biorąc pod uwagę dochód i rodzaj gospodarstwa 
domowego:  

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub przypadający na osobę w rodzinie, 

ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej w % w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 

tej ustawy 

Odpłatność osoby skierowanej do Dziennego 
Domu liczona procentowo w stosunku 

do średniego miesięcznego kosztu pobytu 
uczestnika w Dziennym Domu 

Osoba samotnie 
gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 150% - 250% 
 

do 3% do 5% 

powyżej 250% - 350% 
 

do 5% do 7% 

powyżej 350% - 450% 
 

do 7% do 9% 

powyżej 450% 
 

do 10 % do 11 % 

 



2. Uczestnik Dziennego Domu nie ponosi odpłatności za okres nieobecności 
spowodowany pobytem w szpitalu, sanatorium, turnusie rehabilitacyjnym 
oraz chorobą trwającą powyżej 15 kolejnych dni kalendarzowych. 

3. Celem usprawiedliwienia nieobecności i nienaliczania opłaty uczestnik 
zobowiązany jest powiadomić osobę zarządzającą Dziennym Domem w terminie 
nie dłuższym niż 4 dni od pierwszego dnia nieobecności oraz potwierdzić ten fakt 
w możliwie najszybszym terminie w formie pisemnej. 

4. W przypadku niewykonania obowiązku powiadomienia o nieobecności w trybie 
i terminie określonym w ust. 3, nieobecność nie jest traktowana jako 
usprawiedliwiona. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązywania od dnia 
1 stycznia 2019 r. 


