
 
Dzienny Dom „Senior+” odpłatność od stycznia 2023 roku  

 
 
Uchwała Nr XXXII/237/2017 Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym 
Domu „Senior+” w Ostródzie  (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2396) reguluje 
sprawy związane z ponoszeniem opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Ostródzie. 
Opłata za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi tam świadczone. 
Podstawą miesięcznego kosztu utrzymania na rok budżetowy jest kwota wydatków 
planowanych w budżecie jednostki, z uwzględnieniem ewentualnych środków pozyskanych 
ze źródeł zewnętrznych. Na 2023 r. szacowany koszt pobytu jednej osoby wynosi 
miesięcznie 1204,06 zł.  
 
 
Ustalona w ten sposób odpłatność przedstawia się następująco: 
 
 
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, wyrażony w % 

Wskaźnik odpłatności w % średniego 
miesięcznego kosztu za pobyt w Dziennym 

Domu, o którym mowa w § 3 uchwały  
dla osób samotnie 
gospodarujących 

dla osób 
w rodzinie 

Do 200% 
Osoba samotna        Osoba w rodzinie 
Do 1552  zł                        Do  1200 zł  

nieodpłatnie nieodpłatnie 

Powyżej 200% do 300% 
Osoba samotna        Osoba w rodzinie 
1552,01 zł – 2328 zł   1200,01 zł – 1800 zł                         

2%(24,08 zł) -  
5% (60,20 zł) 

3% (36,12 zł) -  
6% (72,24 zł) 

Powyżej 300%  do 400 % 
Osoba samotna       Osoba w rodzinie 
2328,01 zł – 3104 zł   1800,01 zł – 2400 zł                          

6% (72,24 zł) - 
10% (120,41 zł) 

7% (84,28 zł) - 
15% (180,61) zł 

Powyżej 400% do 500% 
Osoba samotna       Osoba w rodzinie 
3104,01 zł - 3880 zł    2400,01 zł – 3000 zł           

11% (132,45 zł) - 
15% (180,61 zł) 

16% (192,65 zł) - 
20% (240,81 zł) 

Powyżej 500% do 600% 
Osoba samotna       Osoba w rodzinie 
3880,01 zł – 4656 zł    3000,01 zł– 3600 zł  

16% (192,65 zł) - 
20% (240,81 zł) 

21% (252,85 zł) -  
30% (361,22 zł) 

Powyżej 600%  
Osoba samotna         Osoba w rodzinie 
Powyżej 4656,01 zł      Powyżej 3600,01zł             

100% (1204,06 zł) 100% (1204,06 zł) 

 


