
UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2022 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 10 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 września 2018r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przez 

mieszkańców Gminy Żelazków 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
Dz.U. Z 2022 r., poz.559 ze zmianami ) w związku z art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej ( tekst jednolity Dz.U. Z 2021r. Poz 2268 ze zmianami), uchwala się co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XXXVIII/361/2018  Rady Gminy Żelazków z dnia 20 września 2018r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przez mieszkańców Gminy 
Żelazków w Załączniku do Uchwały ze zmianami  pn: „ Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia przez mieszkańców Gminy Żelazków” w §1ust. 4 wprowadza się następujące zmiany: 
Ustala się odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior + dla osób, których dochód przekracza kryterium 
dochodowe, zgodnie z podaną niżej tabelą: 

Lp. Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie w stosunku 
do kryterium dochodowego 

wyrażony w % 

% odpłatności osób 
samotnie gospodarujących 

% odpłatności osób 
w rodzinie 

1. Do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 
2. Powyżej 100 % do 150 % 1% 2% 
3. Powyżej 150 % do 200 % 2% 3% 
4. Powyżej 200 % do 250 % 3% 5% 
5. Powyżej 250 % do 300 % 4% 7% 
6. Powyżej  300 % 5% 8% 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 



§ 3.  

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVIII/290/2022
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 10 maja 2022 r.

Ustalenie nowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Żelazkowie jest konsekwencją

pogarszającej się sytuacji finansowej i zdrowotnej Seniorów – dotychczasowych uczestników Domu.

Wzrost cen paliwa spowodował zwiększenie kosztów ponoszonych przez Seniorów na dojazd do placówki .

Ponadto stan zdrowia wielu z podopiecznych uległ pogorszeniu ze względu na wiek, wielu z nich choruje

przewlekle. Obecna sytuacja w kraju, długie terminy oczekiwania na wizyty u specjalistów w ramach NFZ

powodują ,że często są zmuszeni do wybierania wizyt prywatnych u lekarzy i korzystania z prywatnej

rehabilitacji. Również znacząco zostały podniesione ceny leków, bez których Seniorzy nie mogliby

normalnie funkcjonować. Znaczna część dochodów osób starszych jest przeznaczana na podstawowe

funkcjonowanie, czyli opłaty, zakup żywności i opiekę zdrowotną. Do tej pory uczestnicy nie byli

obciążeni kosztami odpłatności ponieważ Dzienny Dom Senior + był prowadzony w ramach projektu i w

znacznej części był finansowany z środków UE i BP. Gmina jest zobowiązana do utrzymania placówki po

zakończeniu projektu przez okres 3 lat na poziomie 30 uczestników jako trwałość projektu o czym stanowią

zapisy w umowie o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

operacyjnego na lata 2014-2020. Teraz jednak po zrealizowaniu projektu ustalona wysokość odpłatności

wydaje się zbyt wysoka i konieczna do zmniejszenia. Kwoty odpłatności należy dostosować odpowiednio

do obecnych możliwości finansowych uczestników
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