UCHWAŁA NR XXXIX/574/2021
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym Domu Pomocy
Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.), art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2020 r.
poz. 1876 ze zm.) Rada Miasta Kalisza uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej pn.
Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa” w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26, zwany dalej Dziennym Domem.
§ 2. 1. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje
z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom.
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2. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt w Dziennym Domu, uwzględniającą sytuację majątkową osoby kierowanej:
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 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) wyrażony w
„%”
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§ 3. Opłatę za pobyt w Dziennym Domu ustala podmiot kierujący – Prezydent Miasta Kalisza w drodze decyzji
administracyjnej w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres usług i zasady ponoszenia odpłatności
określone w niniejszej uchwale.
§ 4. Osoby skierowane do Dziennego Domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą odpłatność,
o której mowa w § 2 ust. 2 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.
§ 5. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika na rzecz Dziennego Domu na konto
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresach miesięcznych w terminie do dnia 10 następnego
miesiąca.
§ 6. 1. Nie pobiera się opłaty za pobyt, za dni nieobecności osoby kierowanej, pod warunkiem zgłoszenia
nieobecności kierownikowi Dziennego Domu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, chyba, że
powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych.
2. Odliczenie od opłaty za dni nieobecności, ustala się 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
nieobecności.
§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności Prezydent
Miasta Kalisza może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności.
2. Zwolnienie może nastąpić w szczególności jeżeli:
1) osoba ta wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub
innej placówce,
2) występują uzasadnione okoliczności takie jak: długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć
członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu rozszerza swoją działalność o pobyt dzienny, który realizowany będzie
w utworzonym oddziale dziennego pobytu pn. Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”. Utworzenie nowego
oddziału wynika z zapotrzebowania lokalnej społeczności Miasta Kalisza, co zostało precyzyjnie rozpoznane
przez Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Wobec utworzenia nowego oddziału konieczne jest również ustalenie warunków odpłatności mieszkańców za
pobyt w tym oddziale, co uregulowane jest w niniejszej uchwale.
Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Id: 5F37D755-B690-453A-A972-43DFF5CE7D2B. Uchwalony

Strona 1

