
UCHWAŁA NR III/30/2018 
Rady Gminy Michałowice 
z dnia 13 grudnia 2018 r. 

 
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+.  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
poz. 994 ze zm.) w związku z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2018r. poz.1508 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:  

        § 1 
Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ zwanym dalej 
Domem Senior+. 

§ 2 
1. Pobyt w Domu Senior+ jest odpłatny dla uczestników, których dochód przekracza 200% 

aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby   
w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Wysokość odpłatności ustalana jest zgodnie z poniższą tabelą odpłatności do wysokości 
kosztów faktycznego pobytu, ale nie więcej niż 50% dochodu osoby lub rodziny. 
 
% dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub osoby w rodzinie 
w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

 wysokość odpłatności  za 
faktyczny pobyt w % nie 
więcej  niż 50% swojego 
dochodu osoby samotnie 
gospodarującej 

wysokość odpłatności  
za faktyczny pobyt w % 
nie więcej  niż 50% 
swojego dochodu osoby 
w rodzinie 

do 200 nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej 200 do 250 20 25 
powyżej 250 do 300 40 45 
powyżej 300 do 350 60 65 
powyżej 350 do 400 80 85 
powyżej 400 100 100 

 
3. Koszt faktycznego pobytu ustala się proporcjonalnie do obowiązującego miesięcznego kosztu 

pobytu z uwzględnieniem faktycznej liczby dni pobytu uczestnika w Domu Senior+.  
4. Miesięczny koszt pobytu określa Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia. 
5. Podstawą ustalenia miesięcznego kosztu są wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Domu 

Senior + z roku poprzedniego z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i remontowych, i po 
pomniejszeniu o pozyskane dotacje na funkcjonowanie Domu Senior+ przypadające na jedno 
miejsce.  

6. Miesięczny koszt pobytu na 2019 ustala się na podstawie planu wydatków Domu Senior+ 
obowiązującego na dzień 1 stycznia 2019 roku uwzględnionego w projekcie budżetu Gminy 
Michałowice. 

 
§ 3 

1. Wysokość odpłatności, termin i sposób zapłaty za pobyt w Domu Senior+ ustala podmiot 
kierujący – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w drodze decyzji 
administracyjnej w uzgodnieniu z osobą kierowaną uwzględniając przyznany zakres usług         
i zasady odpłatności określone w niniejszej uchwale. 

2. 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. 



3. W przypadku nie wywiązania się z nałożonego decyzją obowiązku odpłatności, należności         
z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym               
w administracji.  

4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli wysokość odpłatności ustalona 
zgodnie z zasadami określonymi w uchwale stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne 
obciążenie, podmiot kierujący - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 
możne ustalić niższą odpłatność niż wynikającą z § 2 ust. 2. 

  
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. 

 
§ 5 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


