
UCHWAŁA NR XLIX/543/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w dziennych domach pomocy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3, 
art. 36 pkt 2 lit. I, art.51 ust. 1 i 4 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z poźń.zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy.

§ 2. 

1. Opłata za pobyt w dziennym domu pomocy obejmuje:

1) usługi opiekuńcze dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika, w postaci opieki higienicznej, 
terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej, zajęć edukacyjnych oraz kulturalno-rekreacyjnych,

2) wyżywienie,

2. Odpłatność za pobyt w domach ustala się według następujących zasad:

Dochody osoby w % kryterium 
dochodowym, określonym w ustawie   

o pomocy społecznej

Wysokość miesięcznej 
odpłatności w % dochodu dla 

osób samotnie 
gospodarujących*

Wysokość miesięcznej 
odpłatności w % dochodu dla 

osób w rodzinie*

Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie

Powyżej 100% do 200% 4% 5%

Powyżej 201% do 250% 6% 7%

Powyżej 251% do 400 % 8% 9%

Powyżej 401% do 800% 10% 11%

Powyżej 800% 12% 13%

* nie więcej niż faktyczny miesięczny koszt utrzymania w domach, ustalany na podstawie średniego 
miesięcznego kosztu za rok ubiegły.

3. Osoba korzystająca z usług nie ponosi odpłatności za dni nieobecności usprawiedliwionej 
w szczególności w przypadku choroby, planowanego wyjazdu, pobytu w szpitalu, zdarzenia losowego. 
Odpłatność na koniec miesiąca będzie pomniejszana o kwotę odpłatności za dni nieobecności 
usprawiedliwionej.

§ 3. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia 
odpłatności  Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach może częściowo lub 
całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności jeżeli:

1) osoba ta wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 
wsparcia lub innej placówce,
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2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, 
niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej 
lub innych zdarzeń losowych.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach.

§ 5. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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