
UCHWAŁA NR XLVIII.295.2018
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu 
w Niezdrowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1508) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu 
w Niezdrowicach zwanym dalej „Dziennym Domem”.

§ 2. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, wyżywienia oraz usług 
świadczonych przez Dzienny Dom.

§ 3. Dla uczestników korzystających z pobytu w Dziennym Domu w okresie realizacji projektu pn. "Ujazd 
gmina przyjazna seniorom" – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, 
niesamodzielne: realizowanego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 
i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie usług 
społecznych - wsparcie dla osób niesamodzielnych - pobyt w Dziennym Domu jest nieodpłatny.

§ 4. Okres pobytu w Dziennym Domu jak również wysokość odpłatności ustala Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ujeździe w drodze decyzji administracyjnej.

§ 5. Wysokość odpłatności osoby skierowanej za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) wyrażony w %

Miesięczna wysokość 
odpłatności

do 250% Nieodpłatnie
powyżej 250% do 300% 150 zł
powyżej 300% do 400% 300 zł
powyżej 400% do 500% 450 zł
powyżej 500% do 600% 600 zł
powyżej 600% 1000 zł

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestnika lub pracownika socjalnego Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej może częściowo lub całkowicie zwolnić uczestnika z ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu.

§ 7. Odpłatność pobierana jest w okresach miesięcznych. W miesiącu, w którym uczestnik Dziennego Domu 
nabywa lub traci prawo pobytu, odpłatność ponoszona jest w wysokości, o której mowa w § 4, według następującej 
zasady: opłatę należną od osoby skierowanej za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym 
miesiącu i mnoży przez liczbę dni pobytu.

§ 8. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika w okresach miesięcznych w terminie 
do dnia 10 następnego miesiąca. Opłata stanowi dochód Gminy Ujazd.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Tomasz Cichoń
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