
UCHWAŁA NR XV/139/2019
RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu "Senior +" w Sulejówku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.1)) w związku z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.2)) Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" 
w Sulejówku, zwanym dalej Dziennym Domem. 

§ 2. 1.  Odpłatność jest uzależniona od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.

2. Miesięczną odpłatność za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa tabela:

Dochód osoby lub na osobę
w rodzinie wyrażony w % od kryterium

dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy

o pomocy społecznej

Odpłatność w % osoby
samotnie gospodarującej
ustalona od wysokości

średniego miesięcznego pobytu.

Odpłatność w % osoby
w rodzinie ustalona

od wysokości średniego
miesięcznego pobytu.

powyżej 100% do 250 % do 2 % do 5 %
powyżej 250 % do 300 % do 5% do 10%
 powyżej 300% do 350 %  do15 %  do 20 %
powyżej 350% do 400 %  do 20 % do 25%
powyżej 400 % do 450%  do 25 % do 30%

powyżej 450 %  do 30 % do 35%

§ 3. Odpłatność za pobyt uczestnika w Dziennym Domu jest pobierana w okresach odpowiadających 
miesiącom kalendarzowym. W miesiącu, w którym uczestnik nabywa lub traci prawo pobytu w Dziennym 
Domu lub nie uczestniczy w zajęciach z powodu usprawiedliwionej nieobecności, odpłatność jest ponoszona 
w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu, t.j. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę 
dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

DZIENNIK URZĘDOWY
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Warszawa, dnia 21 listopada 2019 r.

Poz. 13263



§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1771, poz. 1696.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690 i poz. 2245.
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