
Uchwała VI/47/2019
Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 
w Namysłowie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1508 z późn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie, 
zwanym dalej „Domem”.

§ 2. 1. Podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt w Domu jest rodzinny wywiad środowiskowy 
przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego miejscowo dla osoby 
kierowanej.

2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie określa wysokość odpłatności w decyzji 
o skierowaniu, wydanej z upoważnienia Starosty Namysłowskiego uwzględniając zasady odpłatności określone 
w niniejszej uchwale.

3. Decyzję o skierowaniu, o której mowa w ust. 2, wydaje się na podstawie kwalifikacji dokonanej przez 
Komisję Rekrutacyjną, o której mowa w Regulaminie rekrutacji uczestników Dziennego Domu Senior+ 
w Powiecie Namysłowskim.

§ 3. 1. Opłata miesięczna za pobyt w Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, wyżywienia oraz usług 
świadczonych przez Dom.  

2. Wysokość opłaty za pobyt w Domu uzależniona jest od aktualnej sytuacji dochodowej osoby kierowanej 
oraz średniego miesięcznego kosztu pobytu w Domu i może ulec zmianie.

3. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Domu nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

4. Opłatę za pobyt w Domu ustala się w granicach odpłatności określonej w poniższej tabeli, wyliczonej 
procentowo od kosztu, o którym mowa w § 5.

Wysokość dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na osobę 
w rodzinie w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej

% odpłatności ponoszony przez osobę kierowaną 
w odniesieniu do osób samotnie gospodarującej lub 

osób w rodzinie

Do 200% Nieodpłatnie
powyżej 200% do 300% do 5%
powyżej 300% do 400% powyżej 5% do 10%
powyżej 400% do 500% powyżej 10% do 15%
powyżej 500% powyżej 15% do 20%

5. Procentowa wysokość odpłatności za pobyt w Domu może ulec zmianie w przypadku zmiany kryterium 
dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4. 1. Odpłatność za pobyt w Domu jest ponoszona w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu 
w danym miesiącu, za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu 
i mnożąc przez liczbę dni pobytu.  

2. Osoba skierowana do Domu nie ponosi odpłatności za okres usprawiedliwionej nieobecność spowodowanej 
pobytem w szpitalu lub chorobą, potwierdzoną stosownym dokumentem medycznym lub zaświadczeniem 
lekarskim.
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3. Osoba nie ponosi odpłatności za dni nieobecności pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia, chyba że 
powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych. Nieobecność uczestnik zobowiązany jest zgłosić 
pracownikowi Domu bądź Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej„PROMYK” w Kamiennej, co najmniej na 
1 dzień przed tą nieobecnością.

4. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności wnosi opłatę na rachunek bankowy Domu Pomocy 
Społecznej „PROMYK” w Kamiennej w okresach miesięcznych w terminie do 10-go następnego miesiąca.

§ 5. 1. Średni miesięczny koszt pobytu w Domu ustala się do 31 stycznia każdego roku, 
w oparciu o kwotę rocznych kosztów działalności, przekazaną przez podmiot kierujący. Średni miesięczny 
koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na działalność Domu wynikającą z kosztów utrzymania jego 
uczestników z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany 
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej 
na dany rok, podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania Domu w poprzednim roku.

2. Na 2019 rok koszt pobytu ustala się na podstawie przyjętego planu finansowego dla Domu podzielonego 
przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.  

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta
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