
  

UCHWAŁA NR XXXV/613/2021 

RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych 

w formie dziennego domu pobytu 

Na podstawie art. 97 ust. 5 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych 

w formie dziennego domu pobytu w: 

1. dziennym domu pobytu prowadzonym przez Miasto Gorzów Wielkopolski, 

2. dziennym domu pobytu „Dom u Oblatów”. 

§ 2. 1. Opłata za jeden dzień pobytu na osobę w dziennym domu pobytu prowadzonym przez Miasto 

Gorzów Wielkopolski obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi świadczone przez ośrodek 

z wyłączeniem usług pralniczych i wynosi 20,00 złotych, zaś z usługami pralniczymi wynosi 27,00 złotych.  

2. Opłata za jeden dzień pobytu na osobę w dziennym domu pobytu „Domu u Oblatów” obejmuje 

korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi świadczone przez ośrodek i wynosi 7,90 złotych. 

§ 3. 1. Osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie 

przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

Dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie w stosunku do kryterium 

dochodowego określonym w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

wyrażony w % 

% odpłatności za pobyt dla osób 

samotnie gospodarujących 

% odpłatności za pobyt dla 

osób w rodzinie 

do 200 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 200% do 250% od 40% do 60% od 50% do 70% 

powyżej 250% do 300% powyżej 60% do 80% powyżej 70% do 90% 

powyżej 300% powyżej 80% do 100% powyżej 90% do 100% 

2. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia w formie dziennego domu pobytu, o których mowa w § 1, 

stanowi iloczyn liczby dni pobytu w miesiącu, kosztu za jeden dzień pobytu oraz wskaźnika odpłatności 

ustalonego w %, o którym mowa w tabeli określonej w ust. 1. 

§ 4. Traci moc uchwała nr LXVIII/751/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 czerwca 2014r. 

w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Domu 

Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014r., poz. 1171). 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego 

Przewodniczący Rady Miasta 

Jan Kaczanowski 
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