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UCHWAŁA Nr 120/XIII/2015 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia  29 października  2015 roku 
 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu Pobytu zwanym Dziennym Domem Seniora 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 51, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm.) Rada Miasta Ciechanów 
uchwala co następuje: 

 

§ 1. 
Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - 

Dziennym Domu Pobytu zwanym Dziennym Domem Seniora funkcjonującym w strukturach 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.  

 

§ 2. 

Działalność Dziennego Domu Seniora finansowana jest ze środków budżetu Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

§ 3. 

Na prowadzoną działalność Dzienny Dom Seniora może pozyskiwać środki zewnętrzne. 

  

§ 4. 

1. Korzystanie z usług świadczonych przez Dzienny Dom Seniora jest odpłatne. 

2. Odpłatność jest ustalona w decyzji kierującej. 

3. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Seniora obejmuje tylko koszty wyżywienia w 

formie obiadu. Stawkę żywieniową, kierując się racjonalnością wydatków, ustala corocznie 

dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie po uzyskaniu akceptacji 

Prezydenta Miasta Ciechanów. 

4. Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie stanowi iloczyn dni roboczych w danym 

miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej.   

5. W miesiącu, w którym uprawniony nabywa lub traci prawo pobytu, odpłatność jest 

ponoszona w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu z 

zastrzeżeniem § 6 ust. 2. 

 

§ 5. 

1. Odpłatność za wyżywienie ustala się jak niżej:  
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TABELA ODPŁATNOŚCI 
za pobyt w Dziennym Domu Pobytu zwanym Dziennym Domem Seniora 

Dochód na osobę w rodzinie - % dochodu 
ustalonego według art.8 ust.1 pkt.1 ustawy 
o pomocy społecznej  

Wysokość odpłatności liczona od kosztu 
obiadów w danym miesiącu 

do 100% kryterium dochodowego   nieodpłatnie 

do 150% kryterium dochodowego 25% 

do 200% kryterium dochodowego 50% 

do 300% kryterium dochodowego 75% 

powyżej 300% kryterium dochodowego 100% 

  

2. Kwoty odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora ulegają zmianie stosownie do 

weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy 

społecznej na zasadach określonych w art. 9 ustawy z dnia  12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej. 

§ 6. 

1. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w Dziennym Domu Seniora można zwolnić, na ich 

wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli zachodzą  uzasadnione okoliczności,                                   
w szczególności: 

1)  wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, 

ośrodku wsparcia lub innej placówce, 

2) występuje długotrwała choroba (za którą uznaje się chorobę trwającą powyżej                   

14 dni potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim),  

3) osoba korzysta z wyjazdów w celach zdrowotnych zgodnie ze skierowaniem NFZ 

lub PFRON),   

4) osoba poniosła straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych 

zdarzeń losowych. 

2. Zmniejszenie odpłatność, w związku z długotrwałą usprawiedliwioną nieobecnością, może 

nastąpić tylko wówczas, gdy o planowanej nieobecności   uczestnik  powiadomi kierownika  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie pisemnie, osobiście, telefonicznie lub 

za pośrednictwem innej osoby, w wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. W nagłych 

przypadkach losowych uznaje się za wystarczające usprawiedliwienie dokonane w możliwie 
niezwłocznie  czasie. 
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§ 7. 

 

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania należności za pobyt w Dziennym Domu Seniora, na 
podstawie rachunku obciążającego za dany miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca,  na 

rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.  

  

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

 

§ 9. 

 

Traci moc Uchwała Nr 361/XXXIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.09.2005 roku w 

sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Dziennym Domu Pobytu 

zwanym „Dziennym Domem Seniora” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ciechanowie. 

 

§ 10. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. 

 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Ciechanów 

 
Leszek Goździewski 

  


