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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ,,Senior+" 
w Niemodlinie 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1876)1)  Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +" 
w Niemodlinie, zwanym dalej ,,Dziennym Domem”, przeznaczonym dla osób nieaktywnych zawodowo, które 
ukończyły 60 lat, zamieszkujących na terenie gminy Niemodlin. 

§ 2. 1. Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny, jeżeli dochód osoby kierowanej, samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w § 3 uchwały. 

2. Burmistrz Niemodlina ustalając odpłatność za pobyt w Dziennym Domu uwzględnia sytuację 
dochodową osoby kierowanej oraz zasady ponoszenia odpłatności określone w niniejszej uchwale. 

3. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu naliczana jest za każdy dzień pobytu w danym miesiącu 
i obejmuje: jeden gorący posiłek oraz świadczone usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb osób 
kierowanych. 

§ 3. Wysokość odpłatności za jeden dzień pobytu w Dziennym Domu określa poniższa tabela: 

Dochód miesięczny osoby samotnie gospodarującej albo dochód na 
osobę w rodzinie1 w stosunku do kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej 2, wyrażony w % 

Wysokość odpłatności dla osoby 
samotnie gospodarującej albo osoby 
w rodzinie - za dzień 

  do 100%  Nieodpłatnie 
 powyżej 100% do 150%  5,00 zł 
powyżej 150% do 200% 6,00 zł 
powyżej 200% do 250% 8,00 zł 

powyżej 250%  10,00 zł 
1Dochód liczony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 2Kryteria dochodowe, 

o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ulegają 
zmianie zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 9 ustawy. 

§ 4. Odpłatność jest pobierana w okresach miesięcznych z dołu, w terminie do 5-tego dnia następnego 
miesiąca, po miesiącu, którego płatność dotyczy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVII/220/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” 
w Niemodlinie (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r., poz. 1208). 

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 2021 r.

 
1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r., poz. 2369. 
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Uzasadnienie

Na mocy uchwały Nr XXXVII/220/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR”
w Niemodlinie (obecnie ,,Senior +") uchwalono zasady odpłatności za pobyt osób do niego skierowanych.

Zgodnie z uchwałą opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu od
poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie, za wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy wraz z jednym
gorącym posiłkiem oraz usługi świadczone w Dziennym Domu, w szczególności opiekuńcze - mające na
celu udzielanie pomocy w czynnościach codziennych, umożliwiające korzystanie z oferty na rzecz
społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej
lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalno - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej.

Zasady odpłatności uchwalone ww. uchwałą nie były zmieniane, pomimo wzrostu kosztów
funkcjonowania ww. Dziennego Domu, w czasie obowiązywania przedmiotowej uchwały. Jest to
równoznaczne z tym, że nastąpił wzrost średniego miesięcznego kosztu pobytu uczestnika. Biorąc po
uwagę powyższe należy zaproponować nowe zasady odpłatności.

Proponowana odpłatność naliczana jest za każdy dzień pobytu w danym miesiącu i obejmuje: jeden
gorący posiłek oraz świadczone usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb osób kierowanych.
Odpłatność ponoszona przez uczestników Dziennego Domu uzależniona jest od dochodu: osoby samotnie
gospodarującej lub osoby w rodzinie.

Osoby nie poniosą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekroczy kwoty kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia
1 października 2018 r. wynosi:

1)dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701,00 zł

2)dla osoby w rodzinie – w wysokości 528,00 zł

Przekroczenie powyższych kryteriów spowoduje naliczenie odpłatności za każdy dzień pobytu, w ten
sposób, że:

1) osoby samotnie gospodarujące, których dochód miesięczny będzie:

powyżej kwoty 701,00 zł, a poniżej kwoty 1.051,50 zł - 5,00 zł;

powyżej kwoty 1.051,50 zł, a poniżej kwoty 1.402,00 zł - 6,00 zł;

powyżej kwoty 1.402,00 zł, a poniżej kwoty 1.752,50 zł - 8,00 zł;

powyżej kwoty 1.752,50 zł - 10,00 zł;

2) osoby w rodzinie, których dochód miesięczny na osobę w rodzinie będzie:

powyżej kwoty 528,00 zł, a poniżej kwoty 792,00 zł - 5,00 zł;

powyżej kwoty 792,00 zł, a poniżej kwoty 1.056,00 zł - 6,00 zł;

powyżej kwoty 1.056,00 zł, a poniżej kwoty 1.320,00 zł - 8,00 zł;

powyżej kwoty 1.320,00 zł - 10,00 zł.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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