
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/559/18 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU 

z dnia 11 października 2018 r. 

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

w Gostyniu 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1508) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje: 

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

w Gostyniu od dnia 1 listopada 2018 roku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Mirosław Żywicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 października 2018 r.

Poz. 7845



Załącznik do uchwały Nr XLIII/559/18 

Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 11 października 2018 r. 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Gostyniu 

 

§ 1. Pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Gostyniu jest odpłatny. 

§ 2. Odpłatność za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu. 

§ 3. Procentową wysokość miesięcznej odpłatności uczestnika liczona 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 pkt.2 ustawy o pomocy 

społecznej wyrażony w %. 

% odpłatności osób samotnie 

gospodarujących w stosunku do 

średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania 

% odpłatności osoby w rodzinie 

w stosunku do średniego 

miesięcznego kosztu 

utrzymania 

 

 

 

Do 150% Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

powyżej 150% do 200% od 5% do 6% od 4%  do 5% 

powyżej 200% do 250% od 7% do 8% od 6% do 7 % 

powyżej 250% do 300%   od 9% do 10%                od 8% do 9% 

powyżej 300%     od 11% do 12%    od 10% do 11% 

§ 4. Średni miesięczny koszt pobytu uczestnika stanowiący podstawę do odpłatności od 1 listopada 2018 r. 

ustala się na podstawie kalkulacji planowanych do poniesienia na dany rok kalendarzowy wydatków 

w stosunku do planowanej liczby miejsc (z wyłączeniem wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz kosztów 

wyżywienia). 

§ 5. W przypadku gdy pobyt w Dziennym Domu „Senior+” nie zaczyna się z pierwszym dniem miesiąca, 

odpłatność za pobyt  ustala się wg. następującej zasady: opłatę należną od osoby kierowanej za cały m-c dzieli 

się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu. 

§ 6. W ramach usług socjalnych, z których uczestnik może korzystać, Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu 

zapewnia wyżywienie. 

§ 7. Od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 4,70 zł. 

§ 8. Od 1 dnia stycznia 2019 r. odpłatność za wyżywienie wyniesie 50% dziennej stawki żywieniowej 

określonej zarządzeniem kierownika Dziennego Domu „Senior+”. 
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