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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora 
w Tyńcu Małym 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora  w Tyńcu 
Małym. 

§ 2. 1. Pobyt w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym jest odpłatny. 

2. Odpłatność obejmuje korzystanie z miejsca pobytu w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym wraz 
z wyżywieniem oraz świadczonymi usługami. 

3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu 
Małym, a w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do 
ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 3. 1. Pomoc w formie  bezpłatnego pobytu w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym  przysługuje 
osobom,  z terenu gminy Kobierzyce, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Osoby, których dochód przekracza 200% kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym. 

3. Szczegółowe zasady odpłatności określa poniższa tabela: 

 
Lp. 

Dochód osoby/rodziny wg kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w 
Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym 

1 Od 100% do 200 % bezpłatnie 
2 powyżej 200%  100 zł 

§ 4. Opłata za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym wnoszona jest przez uczestnika na rzecz 
Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym w okresach miesięcznych w terminie do dnia 5 następnego 
miesiąca. 

§ 5. Nie pobiera się opłaty za pobyt za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia jej kierownikowi 
Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, chyba, że 
powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/576/2021 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Senior + w Tyńcu 
Małym. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

 

Niniejszy projekt uchwały określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w 
Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym. 
      
      Zaproponowane zasady odpłatności opracowane zostały z uwzględnieniem priorytetów 
społecznych biorąc pod uwagę, iż w większości uczestnicy utrzymują się z niskich świadczeń. 
Odpłatność uzależniono od dochodu danej osoby lub rodziny przyjmując, iż jest to dochód na 
potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Określenie odpłatności według 
przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości 
finansowych osób i rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. Natomiast obligatoryjne zwolnienie z 
opłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym przysługuje osobom i rodzinom, 
których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej. 

Odpłatność uzależniona została od kryterium dochodowego. Przyjęcie proponowanego 
rozwiązania nie będzie stanowiło zbyt dużego obciążenia finansowego dla osób korzystających z 
usług ośrodka wsparcia. 
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