
Projekt

z dnia  9 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

2015-115231

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 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 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

- art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. l, art. 51 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia 
i Pomocy Społecznej,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Przyjąć szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy w mieście 
Rybniku, zwanych dalej „domami”.

§ 2. 1. Odpłatność obejmuje:

1) usługi opiekuńcze dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika, w postaci opieki higienicznej, terapii 
zajęciowej indywidualnej i grupowej, zajęć edukacyjnych oraz kulturalno-rekreacyjnych,

2) wyżywienie,

3) przewóz, w razie potrzeby.

2. Odpłatność za pobyt w domach ustala się według następujących zasad:

1) dla osoby samotnej:

Dochody osoby w % kryterium dochodowego
na osobę samotnie gospodarującą, określonego

w ustawie o pomocy społecznej

Wysokość miesięcznej odpłatności w % 
dochodu osoby samotnie gospodarującej*

powyżej 100% do 200% 3%
powyżej 200% do 250% 5%
powyżej 250% do 400% 7%
powyżej 400% do 800% 9%

powyżej 800% 11%

2) dla osoby w rodzinie:

Dochód osoby w % kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie, określonego w ustawie

o pomocy społecznej

Wysokość miesięcznej odpłatności w % 
dochodu na osobę w rodzinie*

powyżej 100% do 200% 5%
powyżej 200% do 250% 7%
powyżej 250% do 400% 9%
powyżej 400% do 800% 11%
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powyżej 800% 13%

* nie więcej niż faktyczny miesięczny koszt utrzymania w domach, ustalany na podstawie średniego 
miesięcznego kosztu za rok ubiegły.

3. Osoba korzystająca z usług w domach nie ponosi odpłatności za dni nieobecności usprawiedliwionej (m.in. 
w przypadku choroby, planowanego wyjazdu, pobytu w szpitalu, zdarzenia losowego). Odpłatność na  kolejny 
miesiąc będzie pomniejszana o kwotę odpłatności za dni nieobecności usprawiedliwionej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 217/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior -WIGOR".

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