
 
 

UCHWAŁA NR XX/254/2021 
RADY POWIATU W ZAMOŚCIU 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” 
w Krasnobrodzie 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920), art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, 
z późn.zm.) Rada Powiatu w Zamościu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu  „Senior +” 
w Krasnobrodzie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Krasnobrodzie (Dz. 
Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 1065) zmieniona uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Powiatu w Zamościu 
z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu „Senior+” w Krasnobrodzie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2630). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Krzysztof Rusztyn 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 kwietnia 2021 r.

Poz. 2023



Załącznik  
         do uchwały Nr XX/254/2021 

Rady Powiatu w Zamościu 
z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
 
 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu  

„Senior +”  w Krasnobrodzie 

§ 1. 

1.Pobyt w Dziennym Domu „Senior +”  w Krasnobrodzie jest pobytem odpłatnym. 

2.Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Krasnobrodzie zwane są 

dalej zasadami. 

3.Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o: 

1) Dziennym Domu- należy przez to rozumieć Dzienny Dom „Senior +” w Krasnobrodzie. 

2)Uczestniku- należy przez to rozumieć osobę nieaktywną zawodowo, w wieku 60+ z  terenu Powiatu 

Zamojskiego. 

4.Odpłatność za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usług 

świadczonych przez Dzienny Dom. 

5.Procentową wysokość miesięcznej odpłatności uczestnika liczoną od średniego miesięcznego kosztu 

pobytu określa poniższa tabela: 

OSOBY SAMOTNE 

KWOTA DOCHODU W RELACJI DO 

KRYTERIUM DOCHODOWEGO W % 

WYSOKOŚĆ OPŁATY W % OD 

ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO 

KOSZTU POBYTU 

do 100 % włącznie BEZPŁATNIE 

powyżej 100% do 150% 7% 

powyżej 150% do 200% 10% 

powyżej 200% do 250% 15% 

powyżej 250% do 300% 20% 

powyżej 300% do 350% 25% 

powyżej 350% do 400% 30% 

powyżej 400 % 35% 

 

OSOBY W RODZINIE 

KWOTA DOCHODU W RELACJI DO 

KRYTERIUM DOCHODOWEGO W % 

WYSOKOŚĆ OPŁATY W % OD 

ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO 

KOSZTU POBYTU 

do 100 % włącznie BEZPŁATNIE 

powyżej 100% do 150% 9% 

powyżej 150% do 200% 12% 

powyżej 200% do 250% 17% 

powyżej 250% do 300% 22% 

powyżej 300% do 350% 27% 

powyżej 350% do 400% 32% 

powyżej 400 % 37% 
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§ 2. 

Osoby skierowane do Dziennego Domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą 
odpłatność, o której mowa w §1 ust. 5  wg następującej zasady: opłatę należną od osoby skierowanej 
za cały m-c dzieli się przez ilość dni roboczych od poniedziałku do piątku w danym miesiącu i mnoży 
przez ilość dni pobytu. 

§ 3. 

Nie pobiera się opłat za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia jej Kierownikowi Dziennego 
Domu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie to nie było możliwe 
z powodów losowych. 

§ 4. 

Na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności podmiot kierujący może częściowo lub całkowicie 
zwolnić ją z ponoszenia odpłatności. 

§ 5. 

Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika przelewem na rachunek bankowy 
Dziennego Domu w okresach miesięcznych w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 
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