UCHWAŁA NR XVII/294/20
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach „Senior+” utworzonych
na terenie Olsztyna w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Dziennych Domach „Senior +” utworzonych
na terenie Olsztyna w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 przyjętego uchwałą
nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. (t.j. M.P. z 2018r., poz. 228).
§ 2. Pobyt w Dziennych Domach Senior+ jest odpłatny zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Opłata za pobyt w Dziennym Domu Senior+ obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi
świadczone przez Dzienny Dom.
2. Odpłatność pobierana jest w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. W miesiącu,
w którym uczestnik Dziennego Domu nabywa lub traci prawo pobytu, odpłatność ponoszona jest
w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu.
3. Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z uczestnikiem Dziennego Domu, w granicach
określonych w § 2, biorąc pod uwagę jego sytuację materialną i osobistą oraz zakres przyznanych usług.
4. Odpłatność ustala się za okres faktycznego pobytu uczestnika w Dziennym Domu.
5. Usprawiedliwiona nieobecność uczestnika w Dziennym Domu skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem
opłaty za pobyt.
6. W przypadku planowanej nieobecności uczestnik korzystający z pobytu zobowiązany jest zgłosić ją
kierownikowi Dziennego Domu, co najmniej na 2 dni przed tą nieobecnością.
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestnika lub pracownika socjalnego podmiot
kierujący może częściowo lub całkowicie zwolnić uczestnika z ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu w szczególności ze względu na:
1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia
i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,
2) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków
lub sprzętu rehabilitacyjnego,
3) konieczność ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla członka
rodziny,
4) występowanie szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia,
niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych
lub klęski żywiołowej.
§ 5. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje na czas określony podmiot
kierujący.
§ 6. Opłatę wnosi się w terminie nie później niż do dnia 20 – tego danego miesiąca na wskazany numer
rachunku bankowego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 8. Traci moc Uchwała nr III/23/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach „Senior+” utworzonych na
terenie Olsztyna w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Id: 9E1ADC6A-05A8-4B29-AAB9-9BA853DE5721. Podpisany

Strona 1

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Robert Szewczyk
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Załącznik do uchwały Nr XVII/294/20
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 stycznia 2020 r.
Tabela szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach „Senior+”
utworzonych na terenie Olsztyna
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 %
Do 200%
Powyżej 200% do 300%
Powyżej 300% do 400%
Powyżej 400% do 500 %
Powyżej 500% do 600%
Powyżej 600%

Wskaźnik odpłatności obliczony jako % średniego miesięcznego
kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior+
dla osób samotnie
dla osób
gospodarujących
w rodzinie
nieodpłatnie
3%
5%
8%
10 %
12 %

nieodpłatnie
5%
8%
10 %
12 %
15 %

Średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu Senior + to środki przeznaczone w budżecie
Olsztyna w danym roku kalendarzowym na realizację zadania publicznego pod tytułem – Prowadzenie
Dziennego Domu Senior + w Olsztynie, utworzonego w ramach programu Wieloletniego Senior + na lata
2015-2020, podzielone przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania Dziennego Domu Senior+.
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