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UCHWAŁA NR XXVI.247.2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie : szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR”
w Makowie Podhalańskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r.,
poz. 446/ oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U.
z 2016 r., poz. 930 z późn. zm. /
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Makowie
Podhalańskim, zwanym dalej Dziennym Domem.
§ 2. 1. Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny, jeżeli dochód osoby kierowanej samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie - przekracza kwotę kryterium dochodowego.
2. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu – ustala w drodze decyzji administracyjnej – podmiot kierujący
– Burmistrz Makowa Podhalańskiego – w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zasady ponoszenia
odpłatności określone w niniejszej uchwale.
3. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu obejmuje miesięczny pobyt w Dziennym Domu wraz z jednym
gorącym posiłkiem dziennie oraz usługi świadczone w Dziennym Domu – dostosowane do indywidualnych
potrzeb osób kierowanych.
§ 3. 1. Odpłatność w Dziennym Domu jest ustalana i pobierana za okres miesiąca kalendarzowego a jej
wysokość uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.
2. Osoby kierowane do Dziennego Domu w trakcie miesiąca ponoszą odpłatność, o której mowa w §
2 ust. 3 wg zasady:
„opłatę należną od osoby kierowanej za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu
i mnoży przez ilość dni pobytu”.
§ 4. Procentową wysokość miesięcznej odpłatności osoby kierowanej liczoną od średniego miesięcznego
kosztu pobytu – określa poniższa tabela:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 1 w stosunku do % odpłatność za pobyt w Dziennym Domu,
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy
o której mowa w § 3
społecznej 2 wyrażony w %
dla osób samotnie
gospodarujących

dla osób
w rodzinie
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pow. 200% do 250%

20%

22%

pow. 250% do 300%

25%

27%

pow. 300% do 350%

30%

32%

pow. 350% do 400%

35%

37%

pow. 400%

40%
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Dochód liczony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kryteria 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 w/w ustawy.
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§ 5. Nie pobiera się opłat za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia jej koordynatorowi Dziennego
Domu, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba, że powiadomienie to nie było możliwe z powodów
losowych.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2017 r.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr X.88.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października
2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Bania.

