
UCHWAŁA NR VIII/75/19
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie organizacji i szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Specjalistycznym Ośrodku 
Wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Puławach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia - 
Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, zwanym dalej Dziennym Domem Pomocy dla Osób 
Starszych.

§ 2. 

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych mogą być świadczone następujące usługi:

- psychologiczne,

- usługi opiekuńcze,

- rehabilitacji ruchowej,

- rehabilitacji społecznej,

- pielęgniarskie,

- terapii zajęciowej,

- wyżywienie.

§ 3. 

1. Usługi świadczone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Puławach są odpłatne.

2. Osoby przebywające w Dziennym Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Puławach ponoszą 
odpłatność za udzielone świadczenie do wysokości kosztu średniego miesięcznego utrzymania jednej osoby w tej 
placówce.

3. Średni miesięczny koszt utrzymania w danym roku budżetowym osoby przebywającej w Domu wynika z  
kwoty rocznych wydatków na działalność z roku poprzedniego bez wydatków inwestycyjnych, podzieloną przez 
liczbę miejsc i przez 12 miesięcy.

4. W 2019 r. (pierwszy rok działalności) średni miesięczny koszt utrzymania jednej osoby, określa się na 
podstawie budżetu projektu „Bezpieczna Przystań Vigor” i wynosi – 975 zł.

5. Koszt usług świadczonych odpłatnie o których mowa w § 2. określa się jako procent zweryfikowanego 
kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, ustalonego w sposób określony 
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

6. Tabelę odpłatności osób korzystających z usług Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Puławach 
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach może częściowo lub całkowicie zwolnić tę osobę 
z ponoszenia odpłatności.

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7 może nastąpić w szczególności jeżeli:
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1) osoba ta wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 
innej placówce,

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć 
członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 4. 

1. Osoba kierowana do Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych ponosi odpłatność za przyznany zakres 
usług.

2. W przypadku nieobecności osoby kierowanej lub niekorzystania z przyznanych usług odpłatności nie nalicza 
się.

3. Osoby skierowane do Dziennego Domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą odpłatność, 
o której mowa w § 3 według następującej zasady: opłatę należną od osoby skierowanej za cały miesiąc dzieli się 
przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu.

4. Wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę kierowaną za usługi o których mowa w ust. 1 ustala Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach lub inna osoba upoważniona do wydawania decyzji 
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, 
w drodze decyzji administracyjnej, przyznającej świadczenia zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 5. 

Opłaty, o których mowa  w § 3. wnosi się na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach 
w terminie 25 dni po zakończeniu każdego miesiąca.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Puławach.

§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Puławy

Bożena Krygier
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Załącznik do uchwały nr VIII/75/19

Rady Miasta Puławy

z dnia 30 maja 2019 r.

Tabela odpłatności osób korzystających z usług Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Puławach

Lp. Dochód osoby lub rodziny określony wg kryterium art. 8 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej

Osoby samotnie 
gospodarujące

Osoby 
w rodzinie

1. do 100% bezpłatnie bezpłatnie
2. Powyżej 100%  do 150% 1% 2%
3. Powyżej 150% do 200% 2% 4%
4. Powyżej 200% do 250% 3% 5%
5. Powyżej 250% do 300% 4% 7%
6. Powyżej 300% do 350% 6% 10%
7. Powyżej 350% do 400% 10% 20%
8. Powyżej 400% 20% 30%
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