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w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie szczeg6lowych zasad
ponoszenia odplatno6ci za pobyt w dziennych domach pomocy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22017r.,po2.18752p62n. zm.), w antiqzku z $ 3 i4 Uchwaly Nr
lX/138/15 z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w
sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r.,
poz.450) projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnoSci statutowej tych organizacji

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Przeprowadzi6 konsultacjg, kt6re; przedmiotem jest projekt uchwaly
w sprawie szczeg6lowych zasad ponoszenia odplatno6ci za pobyt
w dziennych domach pomocy.
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 09.04.2018r. do 16.04.20'18r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. z U.2018r., poz.450)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaiy moZna zglaszai:

1) w formie pisemnej na adres: O6rodek Pomocy Spolecznej Czerwionka-
Leszczyny, ul. 3 Maja 368,44-230 Czeruvionka-Leszczyny
(decyduje data wplywu do OSrodka Pomocy Spolecznej),

2) poczlq elektronicznq na adres e-mail ops@czerwionka-
leszczvnv.com. pl,

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4312039.
W pzypadku zgloszenia wniosku ptzez minimum Izy organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dziaialnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie,
konsultacje mogA miec formq bezpo6redniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przedm iotowej tematyki.
Udzielanie wyja6nien oraz pzyjmowa n ie wniosk6w i opinii dotyczacych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora O6rodka Pomocy
Spoiecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s2

Projekt uchwaiy, o ktorej mowa w $ 1

Zarzqdzenia.
ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

1.

2.

4.

6.

1.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust.



2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaty, o ktorej mowa
w$1ust1.

s3

Sprawozdanie z prz eprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi O6rodka Pomocy Spoiecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s5.

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

1.

2.

/[/J



zatqcznik d o zarzqaze n i a l.l r......./.)..Q l.{. 9..'...
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia..G..ksi.cf.ni.ct....dp-r8,.

Projekt
Uchwala NR .,............

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia .........................

w sprawie ustalenia szczeg6lowych zasad ponoszenia odplatno6ci za pobyt w dziennych domach
pomocy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.'l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorzadzie gminnym (t.j.Dz. U.22017 r.poz. 1875ze zm.)wzwiqzku z art. '17 ust.2 pkt3, art.36 pkt2lit l,

art.51 ust. 1i4iart.97 ust. l i5ustawyzdnia 12 marca 2004r.o pomocy spolecznej (t.j Dz U.22017 t poz.

1769 z po2i.zm.\ uchwala sie, co nastgpuje:
s1

Ustala siQ szczegolowe zasady ponoszenia odplatnosci za pobyt w dziennym domu pomocy

s2.
1. Oplata za pobyt w dziennym domu pomocy obejmuJe:
1/ uslugi opiekuicze dostosowane do indWidualnych potrzeb uczestnika, w postaci opieki higienicznej, terapii
zajeciowej indywidualnej i grupowej, zajQ6 edukacyjnych oraz kulturalno-rekreacyjnych,
2/ wyzywienie,
2.Odplatnosc za pobyt w domach ustala sie wedlug nastepujqcych zasad:

Dochody osoby w % kryterium
dochodowym. okreslonym w ustawie o
pomocy spolecznej

Wysokose miesiecznej
odplatnoSci w% dochodu dla
os6b samotnie
oosDodaruiacvch*

Wysokosc miesiQcznej
odplatnoSci w % dochodu
dla osob
w rodzinie*

Do 100% nieodplatnie naeodplatnie

Powyzej '100% do 200% 40k 5v"

Powyaq 201o/o do 250'k 60/o 7%

Powyzq 251% do 400 o/o 80k 9%

Powyzej 401% do 800% 10% 11%

Powyzej 800% 13V"

, nie wiQcej niz faktyczny miesiQczny koszt utrzymania w domach, ustalany na podstawie Sredniego

miesiecznego kosztu za rok ubiegly.

3.Osoba korzystajaca z uslug nie ponosi odptatnosci za dni nieobecnoSci usprawiedliwionej w szczeg6lno6ci
w pzypadku choroby, planowanego wyjazdu, pobytu w szpitalu, zdarzenia losowego). Odptatno66 na koniec
miesiaca bQdzie pomniejszana o kwotQ odptatnosci za dnj nieobecnosci usprawiedliwionej.

s3
1. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiAzanej do ponoszenia odplatnosci
Dyrektor Osrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach moze czesciowo lub calkowicie zwolnic

z ponoszenia odplatnosci.
2. Zwolnienie, o kt6rym mowa w ust. 1, moze nastqpic w szczeg6lnosci jezeli:
'1) osoba ta wnosi oplatg za pobyt innych czlonk6w rodziny w domu pomocy spolecznej, osrodku wsparcia lub

innej plac6wce,
2) wystepujE uzasadnione okolicznosci, zwlaszcza dlugotrwata choroba, bezrobocie, niepelnosprawnosc,
Smierc czlonka rodziny, straty materialne powstale w wyniku klQski 2ywio.towej lub innych zdarzen losowych.

s4
Wykonanie uchwaly powierza sig Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spotecznej w Czerwionce-Leszczynach.

ss.
po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym WojewodztwaUchwaia wchodzi w zycie

Slqskiego.
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