UCHWAŁA NR XVIII.189.2020
RADY GMINY DARŁOWO
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior+” w Wiekowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”
w Wiekowie.
§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o:
1. Dziennym Domu - należy przez to rozumieć Dzienny Dom „Senior+” w Wiekowie;
2. Podmiocie kierującym - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie;
3. Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę nieaktywną zawodowo, w wieku 60+ z terenu gminy Darłowo;
4. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 3. Wysokość odpłatności za pobyt w Dziennym Domu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez
Dzienny Dom ustala podmiot kierujący w drodze decyzji administracyjnej na podstawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego, w uzgodnieniu z uczestnikiem, biorąc pod
uwagę jego sytuację dochodową, majątkową, rodzinną oraz zakres przyznanych usług.
§ 4. 1. Opłata za pobyt w Dzienny Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz
z usług świadczonych przez Dzienny Dom.
2. Wysokość opłaty za pobyt w Dziennym Domu uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika.
3. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa tabela:
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 %

1
Do 100%
Powyżej 100% do 150%
Powyżej 150% do 250%
Powyżej 250% do 350%
Powyżej 350%

dla osób samotnie
gospodarujących

dla osób w rodzinie

2
nieodpłatnie
100,00 zł
150,00 zł
180,00 zł
200,00 zł

3
nieodpłatnie
120,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
250,00 zł

§ 5. Uczestnicy są zwolnieni z opłat na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy.
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§ 6. 1. Jeżeli pobyt w Dziennym Domu obejmuje okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy, osoba korzystająca
z usług Dziennego Domu ponosi opłatę za pobyt według następującej zasady: opłatę należną za pobyt za cały
miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu w Dziennym Domu.
Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.
2. Nie pobiera się opłaty za pobyt za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia jej kierownikowi Dziennego
Domu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu, można okresowo całkowicie
lub częściowo zwolnić z odpłatności na jej wniosek, jeżeli występują uzasadnione okoliczności, w szczególności
długotrwała choroba lub śmierć członka rodziny albo straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń losowych.
§ 7. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika przelewem na rachunek bankowy
Dziennego Domu w okresach miesięcznych w terminie do dnia 15 następnego miesiąca. Opłata stanowi dochód
gminy.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XVII.139.2015 Rady Gminy Darłowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Wiekowie oraz
uchwała Nr XLI.395.2017 r. Rady Gminy Darłowo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XVII.139.2015 Rady Gminy Darłowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Wiekowie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Darłowo

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Hejno
Grzegorz Hejno
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