
UCHWAŁA NR ……..2021  
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  

z dnia …………… 2021 r.  

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                              
w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) art.17 ust. 2 pkt 
3,  art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 
2020r. poz. 1876 z póżn. zm).  

Rada Miasta Jastrzębie- Zdrój 

uchwala: 

§1. Przyjąć zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach 
pomocy, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.  

    

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
/-/ Roman Foksowicz 

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr ……………………. 
 
§1. Korzystanie  z pobytu w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy jest odpłatne 
według poniższych zasad, nie więcej jednak niż wynosi pełny koszt usługi: 
 

1) zasady odpłatności za korzystanie z pobytu w ośrodkach wsparcia - dziennych domach 
pomocy dla osoby samotnej: 

 

Lp. Dochód osoby w % kryterium dochodowego na 
osobę samotną, określonego w ustawie o 
pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % liczona wg 
stawki żywieniowej 

1 do 100% nieodpłatnie 

2 powyżej 100% -150% 10% 

3 powyżej 150% -200% 20% 

4 powyżej 200% -250% 40% 

5 powyżej 250% -300% 60% 

6 powyżej 300%-350% 80% 

7 powyżej 350% 100% 
 

 
2) zasady odpłatności za korzystanie z pobytu w ośrodkach wsparcia - dziennych domach 

pomocy dla osób w gospodarstwach wieloosobowych: 
 

Lp. Dochód na osobę w rodzinie w % kryterium 
dochodowego, określonego w ustawie o pomocy 
społecznej 

Wysokość odpłatności w % liczona wg 
stawki żywieniowej 

1 do 100% nieodpłatnie 

2 powyżej 100% -150% 20% 

3 powyżej 150% -200% 30% 

4 powyżej 200% -250% 50% 

5 powyżej 250% -300% 70% 

6 powyżej 300%-350% 90% 

7 powyżej 350% 100% 
 

§2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy ustala się za każdy 
miesiąc faktycznego pobytu. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność 
ustalana jest proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu. 

§3. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia należy wpłacać na konto Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9. 

  

 



UZASADNIENIE 
 
 

 
Obowiązkiem gminy wynikającym z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej jest prowadzenie 
i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kie-
rowanie do nich osób wymagających opieki. Stosowne do art. 51 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 
osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki                               
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Stosownie do art. 51 ust. 4 
ustawy o pomocy społecznej ośrodkiem wsparcia może być dzienny dom pomocy.   
 
Zgodne z art. 97 ust. 5 rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań wła-
snych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
 
Zatem podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.  
 

 

 

 

 

 

 

 


