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Poz. 2947
UCHWAŁA NR XXXIV/245/17
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy
przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy, zwanym dalej „DDP”.
§ 2. Opłatę za pobyt w DDP ustala dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w decyzji
o skierowaniu, wydanej z upoważnienia Starosty Opolskiego, uwzględniając zakres usług świadczonych przez
DDP oraz zasady odpłatności określone w niniejszej uchwale.
§ 3.1. Opłata za pobyt w DDP obejmuje:
1) opłatę za usługi opiekuńcze;
2) opłatę za wyżywienie.
2. Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od aktualnej sytuacji materialnej osoby kierowanej oraz średniego
miesięcznego kosztu pobytu w DDP i może ulec zmianie.
3. Procentową wysokość odpłatności osoby kierowanej za pobyt określa poniższa tabela:
Wysokość dochodu 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)
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4. Procentowa wysokość odpłatności za pobyt w DDP może ulec zmianie w przypadku zmiany kryterium
dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769).
5. Średni miesięczny koszt pobytu w DDP ustala Starosta Opolski nie później niż do 31 marca każdego
roku na podstawie rocznych kosztów działalności DDP przekazanych przez dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Prószkowie.
6. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę rzeczywistych wydatków poniesionych przez DDP
na utrzymanie osób korzystających z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną
o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjęty w ustawie budżetowej
na dany rok, podzielony przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania.
§ 4. W okresie od 1.01.2018 r. do 31.03.2018 r. wysokość odpłatności ustala się na podstawie
przewidywanych kosztów funkcjonowania DDP oraz średniej ceny posiłków przygotowywanych przez kuchnię
DPS w Prószkowie, podzielonych przez liczbę miejsc oraz trzy miesiące funkcjonowania.
§ 5. W przypadku, gdy pobyt w DDP nie obejmie pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się
proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc ustaloną zgodnie z niniejszą uchwałą kwotę opłaty przez liczbę
dni roboczych w danym miesiącu oraz mnożąc przez liczbę dni pobytu.
§ 6.1. Osoba wnioskująca o przyznanie miejsca w DDP opłatę określoną w decyzji o skierowaniu wnosi
z góry na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie lub bezpośrednio w kasie DPS,
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Pozostałą kwotę do pełnych kosztów odpłatności za pobyt w DDP pokrywa ośrodek pomocy społecznej
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego, na podstawie faktury wystawionej przez Dom
Pomocy Społecznej w Prószkowie.
§ 7.1. Osoba skierowana do DDP nie ponosi odpłatności za okres usprawiedliwionej nieobecności
spowodowanej nieplanowanym pobytem w szpitalu lub chorobą trwającą powyżej 15 kolejnych dni kalendarzowych.
2. Celem usprawiedliwienia nieobecności osoba skierowana do DDP zobowiązana jest dostarczyć do DDP
pisemne oświadczenie lub zaświadczenie, w terminie do dwóch dni od zaistnienia okoliczności powodujących
nieobecność.
§ 8.1. Opłatę dzienną za całodobowy, okresowy pobyt w DDP ustala się w wysokości 1/20 średnich
miesięcznych kosztów utrzymania w DPS Prószków w danym roku, ustalanych przez Starostę Opolskiego.
2. Opłatę za całodobowy, okresowy pobyt w DDP w pełnej wysokości ponosi osoba wnioskująca
o przyznanie miejsca w DDP, zgodnie z decyzją o skierowaniu wydaną z upoważnienia Starosty Opolskiego
przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Opłatę określoną w decyzji o skierowaniu osoba skierowana do DDP wnosi z góry na rachunek bankowy
Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie lub bezpośrednio w kasie DPS, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

