
           projekt 
Uchwała Nr ___/____/2019 
Rady Gminy Michałowice 

 z dnia ___ listopada 2019 r. 
 
zmieniająca uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018r. 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. z 
2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W Uchwale Nr III/30/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w § 2 wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Pobyt w Domu Seniora+ jest odpłatny dla uczestników, których dochód przekracza 350% 
aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby         
w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.” 
2)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Wysokość odpłatności ustalana jest zgodnie z poniższą tabelą do wysokości kosztów 
faktycznego pobytu:  
 
% 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 

350% - 400% 20 25 
400% - 450% 40 45 
450% -500% 60 65 
Powyżej 500% 80 85” 

 
3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Miesięczny koszt pobytu uwzgledniający zakres świadczonych usług określa Wójt Gminy 
Michałowice w drodze zarządzenia.” 
4) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Podstawą ustalenia miesięcznego kosztu pobytu są wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie 
Dziennego Domu Senior + z roku poprzedniego przypadające na jedno miejsce.” 
 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

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



Uzasadnienie do projektu uchwały 
 
zmieniającej uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018r.              
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 
 
Celem niniejszego projektu uchwały jest zwiększenie dostępności do usług świadczonych w DDS+. 
10-cio miesięczne doświadczenie w kierowaniu uczestników do DDS+ ujawniło konieczność 
podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z oferty DDS+ 
jak również złagodzenia zasad odpłatności. Procedurę skierowania prowadzono wobec 27osób w 
stosunku do 4 osób zastosowano całkowite zwolnienie z odpłatności, w stosunku do 6 osób 
zastosowano niższą odpłatność niż wynikającą z tabeli odpłatności, jedynie w stosunku do jednej 
osoby zastosowano odpłatność wynikającą z tabeli.  
Projekt uchwały przewiduje podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do 
nieodpłatnego korzystania z oferty DDS+ z 200% na 350% czyli do kwoty 2 453,50zł dla osób 
samotnie gospodarujących i 1848zł dla osób w rodzinie. Przedstawiona poniżej tabela określa 
wysokość odpłatności w przypadku przekraczania kryterium. Aktualna wysokość miesięcznego 
kosztu pobytu w DDS to kwota 1247,36 
 

Dochód osoby samotnie 
gospodarującej 

 % 
odpłatności  

Kwota 
odpłatności  

Dochód osoby w 
rodzinie 

% 
odpłatności 

Kwota 
odpłatności 

pow. 2 453,5zł do 2 804zł. 20 248,60 pow. 1 848zł do 2 112zł 25 311,85 

pow. 2 804zł do 3154,50zl 40 498,94 pow. 2112zł do 2375zł 45 561,31 
pow. 3154,50 do 3505zł 60 748,41 pow. 2376zł do 2640zł 65 810,78 
pow. 3505zł 80 997,88 pow. 2640zł 85 1060,25 

 
Podjęcie niniejszej uchwały przyczyni się do złagodzenia jednej z barier w dostępności do DDS+ 
 
 
 
 
 
 


