
Uchwała Nr XXVII/357/2012
 Rady Miejskiej Kalisza  

z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności  za pobyt w 
Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o  samorządzie  
gminnym (Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ),  art. 97 ust.1 i 5 ustawy  z 
dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. 
zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.  Osoby skierowane do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach
      pobytu ponoszą odpłatność wg tabeli:

Dochód na osobę 
samotnie 

gospodarującą

Odpłatność za dzień 
pobytu  ponoszona

przez osobę 
skierowaną

Dochód na osobę w 
rodzinie

Odpłatność za dzień 
pobytu  ponoszona

przez osobę 
skierowaną

do wysokości kryterium 
dochodowego 

zwolniony z 
odpłatności

do wysokości kryterium 
dochodowego 

zwolniony z 
odpłatności

powyżej  kryterium  
dochodowego do 150% 
kryterium dochodowego

4,1 zł.                    powyżej  kryterium  
dochodowego do 150% 
kryterium dochodowego

4,1 zł.                    

od 151% do 200% 
kryterium dochodowego

4,4  zł. od 151% do 200% 
kryterium dochodowego

4,4  zł.

od 201% do 250% 
kryterium dochodowego

4,7  zł. od 201% do 250% 
kryterium dochodowego

4,7  zł.

od 251% do 300% 
kryterium dochodowego

5,0  zł. od 251% do 300% 
kryterium dochodowego

5,0  zł.

od 301% do 350% 
kryterium dochodowego

5,3  zł. od 301% do 350% 
kryterium dochodowego

5,3  zł.

od 351% do 400% 
kryterium dochodowego

5,6  zł. od 351% do 400% 
kryterium dochodowego

5,6  zł.

od 401% do 450% 
kryterium dochodowego

6,0  zł. od 401% do 450% 
kryterium dochodowego

6,0 zł.

od 451% do 500% 
kryterium dochodowego

6,5 zł. od 451% do 500% 
kryterium dochodowego

6,5  zł.

powyżej  500 
%kryterium 
dochodowego

7,0 zł. powyżej  500 %kryterium 
dochodowego

7,0  zł.

2.  Przez  kryterium dochodowe należy rozumieć  kryterium dochodowe ustalone zgodnie 
     z art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z
     2009 r.  Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).



§ 2.

      Podstawowy zakres usług świadczonych podczas pobytu w DDPS to:
1) terapia zajęciowa grupowa i indywidualna,
2) podstawowe usługi opiekuńcze polegające na  udzielaniu doraźnej  pomocy w 

          załatwianiu spraw osobistych oraz  zaspokajaniu  niezbędnych potrzeb  
          życiowych,

3) rehabilitacja lecznicza i profilaktyczna w miarę posiadanych  możliwości,
4) działalność  edukacyjna i rekreacyjna,
5) posiłek w formie obiadu,
6) praca socjalna,

      7) działalność towarzyska i kulturalna.
     

§ 3.

1.  Wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dokonuje się w kasie Dziennego Domu Pomocy    
      Społecznej w Kaliszu lub na rachunek bankowy do 20-go  każdego miesiąca.
2.   Za każdy dzień nieobecności przysługuje  zwrot opłaty.
      Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionej  opłaty z tytułu  nie korzystania z    
       pobytu jest zgłoszenie faktu nieobecności z co najmniej dwudniowym  
       wyprzedzeniem. 
 

                                                                         § 4.

Nie ponoszą opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu osoby, 
których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

                                                                         § 5.

1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek pracownika socjalnego lub  
      osoby  zainteresowanej, osoba korzystająca z usług  Dziennego Domu Pomocy
      Społecznej w Kaliszu może być  częściowo lub całkowicie zwolniona z opłaty, o  
      której mowa w § 1.  
2.  Okres na jaki  osoba lub rodzina  jest zwolniona z ponoszenia  opłaty, o której mowa
      w § 1. określa się w decyzji administracyjnej.
3.  Okres, o którym mowa w ust.2 nie może przekroczyć 6 miesięcy.

                                                                          § 6.
                                                           
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi  Miasta Kalisza.

    § 7.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Kalisza Nr XXIII/388/2004 z dnia 28 października 
2004 r. w sprawie ustalenia organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  
Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ( z późn. zmianami).
                                                                         



                                                                           § 8.

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



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/357/2012

Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności  za pobyt w 
Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu jest ośrodkiem wsparcia dla osób, które  ze 
względu   na  wiek,  chorobę  lub  niepełnosprawność  wymagają   częściowej   opieki  i 
pomocy w zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb życiowych.
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 
2009 r.  Nr 175, poz.  1362 z późn. zm.)  rada gminy w drodze uchwały ustala  zasady 
ponoszenia  odpłatności za pobyt  w  ośrodkach wsparcia. 
Uchwała w sprawie organizacji  oraz szczegółowych  zasad ponoszenia  odpłatności za 
pobyt   w Dziennym Domu Pomocy Społecznej  w Kaliszu podjęta  była  w 2004 r.  a 
następnie w 2007 r. i 2011 r. wprowadzano  zmiany do tych uchwał.
Podjęcie  uchwały   w  obecnym  kształcie   ma  na  celu  dostosowanie  wewnętrznych 
przepisów do zmienionych regulacji prawnych i ma charakter  redakcyjny i porządkujący. 
W świetle powyższego podjęcie uchwały przez Radę Miejską Kalisza jest zasadne.


