
UCHWAŁA NR XXXVIII/514/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 
prowadzonym w formie Dziennego Domu  „Senior+”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, zm.: Dz.U. z 2021r. poz.1834) art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 1876, zm.: Dz.U. z 2020r. poz. 2369, Dz.U. z 2021r. 
poz.794, poz. 803) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym 
Domie „Senior+. 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.  

2. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz 
z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez jednostkę. Podstawowy zakres usług świadczonych w Dziennym 
Domu „Senior +” obejmuje usługi: 

- socjalne, w tym ciepły posiłek, 

- edukacyjne, 

- kulturalno-oświatowe, 

- aktywności ruchowej lub kinezyterapii, 

- sportowo-rekreacyjne, 

- aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), 

- terapii zajęciowej. 

3. W Dziennym Domu „Senior+” realizowane być mogą usługi wspomagające stanowiące inne usługi niż 
objęte pakietem podstawowym dostosowane do indywidulanych potrzeb seniora (np. usługa transportowa 
obejmującą przywóz seniora do Dziennego Domu  „Senior +” i jego  i odwóz lub inne) 

4. Procentową wysokość odpłatności osoby skierowanej za pobyt w Dziennym Domu  „Senior+” określa 
poniższa tabela: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej wyrażony w % 

 
% odpłatności za pobyt w 
Dziennym Domu,  
dla osób samotnie 
gospodarujących 

% odpłatności za pobyt w 
Dziennym Domu dla 
osób w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej 100% do 300% do 5% do 10% 
powyżej 300% do 500% do 10% do 20% 
powyżej 500%  do 15% do 30% 

§ 3. 1. Średni miesięczny koszt pobytu obejmujący pakiet podstawowy oraz rodzaj usług wspomagających 
wraz z ich kosztem ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu w zarządzeniu podejmowanym 
nie później niż do 31 stycznia każdego roku .  

2. Średni miesięczny koszt pobytu obejmujący pakiet usług podstawowych ustala się w oparciu o kwotę 
rocznych kosztów działalności Dziennego Domu. Średni miesięczny koszt pobytu obejmujący pakiet 
podstawowy oznacza kwotę wydatków na działalność Dziennego Domu, wynikającą z kosztów utrzymania 
podopiecznych z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, bez wydatków na realizację usług 
wspomagających, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok, podzieloną przez liczbę miejsc oraz 
liczbę miesięcy funkcjonowania Dziennego Domu w roku poprzednim. 
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3. Rodzaj i koszt usług wspomagających Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu 
ustala w oparciu o kwotę rocznych kosztów usług wspomagających z roku poprzedniego,  powiększoną 
o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty 
w ustawie budżetowej na dany rok, podzieloną przez liczbę miesięcy oraz liczbę osób korzystających z usługi 
lub w przypadku nowych usług w oparciu o rzeczywisty koszt wynikający z zawartej umowy na świadczone 
usługi. 

4. Koszt pobytu, w tym usług wspomagających, dla nowo utworzonego ośrodka wsparcia tj. Dziennego 
Domu Senior+ w pierwszym roku jego funkcjonowania ustala się na podstawie przyjętego planu finansowego 
dla Domu na bieżący rok kalendarzowy, dzieląc kwotę planu przez liczbę miejsc oraz przez 12 miesięcy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie 
zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych. Odpłatność uzależniona została od kryterium dochodowego oraz kosztów 
pobytu i usług w ośrodku. W związku z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu  „Senior+”  w Gminie 
Lubicz należało ustalić zasady ponoszenia odpłatność w tym ośrodku wsparcia. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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