
UCHWAŁA Nr 258.XLIV.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 27 stycznia 2022r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym 
ośrodku wsparcia — Dziennym Domu „Senior+” w Szczutowie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 
uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu „Senior+” w Szczutowie, 
zwanym dalej „Domem”.

§ 2. 1. Opłata miesięczna za pobyt w Domu obejmuje:
1) opłatę za posiłek, oraz;
2) opłatę za korzystanie z usług innych niż posiłek świadczonych przez Dom.

2. Stawka dzienna za posiłek wyliczana jest na podstawie faktycznych 
wydatków tj. na poziomie kosztów ponoszonych przez Dom.

3. Wysokość miesięcznej opłaty za posiłek stanowi iloczyn dni korzystania 
w danym miesiącu kalendarzowym z posiłków i kwoty stawki dziennej.

4. Wysokość dziennej stawki za posiłek jest aktualizowana corocznie 
i określana zarządzeniem Kierownika Dziennego Domu „Senior+” w Szczutowie do 
31 marca każdego roku.

§ 3. 1. Opłata miesięczna, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 obejmuje 
korzystanie z miejsca pobytu wraz z pełnym zakresem usług innych niż posiłek, 
świadczonych w Domu.

2. Podstawę do określenia wysokości opłaty miesięcznej, o której mowa w § 2 
ust. 1 pkt 2 stanowi średni miesięczny koszt pobytu osoby skierowanej w Domu.

3. Średni miesięczny koszt pobytu osoby skierowanej w Domu w przeliczeniu 
na jedno miejsce, ustala na wniosek Kierownika Domu, Starosta Sierpecki w drodze 
zarządzenia na podstawie analizy wydatków z roku poprzedniego, bez wydatków 
inwestycyjnych i wydatków na remonty oraz bez wydatków za posiłki, 
z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, przyjętego w ustawie budżetowej (lub jej projekcie) na 
dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną, jako sumę 
rzeczywistej liczby uczestników w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, 
nie później niż do 31 marca każdego roku.

4. Zarządzenie Starosty Sierpeckiego, o którym mowa w ust. 3 stanowi 
podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w Domu od następnego miesiąca



przypadającego po miesiącu, w którym zarządzenie zostało podjęte. Do tego czasu 
odpłatność za pobyt w Domu ustala się na podstawie średniego miesięcznego kosztu 
pobytu obowiązującego w roku poprzednim.

5. Wysokość opłaty za pobyt w Domu uzależniona jest od aktualnej sytuacji 
dochodowej osoby kierowanej oraz średniego miesięcznego kosztu pobytu w Domu 
i może ulec zmianie.

§ 4. 1. Wysokość maksymalnej miesięcznej opłaty, o której mowa § 2 w ust. 1 
pkt 2 dla osoby korzystającej z usług Domu określa poniższa tabela:

L.p 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 

wy rażony w %

Odpłatność osoby 
samotnie gospodarującej 

% podstawy, o której 
mowa w § 4 ust.2 i 3

Odpłatność osoby 
w rodzinie - %  podstawy, 

o której mowa w § 4 ust. 2 
i 3

1 poniżej 100% bezp łatn ie bezp łatn ie

2 pow yżej 100%  do 200% do 20 do 24

3 pow yżej 20 0 %  do 300% od  20  do 24 od 24 do  27

4 pow yżej 300%  do 400% od 24  do 27 od 27 do  30

5 pow yżej 40 0 %  do 500% od 27  do 30 od 30 do  35

6 pow yżej 500% od 30 do 45 od 35 do  50

2. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności wnoszą opłatę na rachunek 
bankowy Domu w okresach miesięcznych w terminie do 10-go następnego miesiąca.

3. Osoby skierowane do Domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy 
ponoszą miesięczną odpłatność za pobyt w wysokości proporcjonalnej do okresu 
skierowania, według następujących zasad: opłatę należną od osoby skierowanej za 
cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez 
ilość dni pobytu.

4. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności nie ponosi odpłatności za dni 
nieobecności w Domu pod warunkiem zgłoszenia nieobecności pracownikowi lub 
kierownikowi Domu co najmniej na jeden dzień wcześniej, chyba że powiadomienie 
to nie było możliwe z przyczyn niezależnych od tej osoby.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 124.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
5 marca 2020r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w powiatowym ośrodku wsparcia -  Dziennym Domu „Senior+” w Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie (Dz. Urz. Woj. Maz. 2020.3343).

§  6 .  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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