
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/270/18 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 15 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę 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. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 8 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 8.2. Opłatę za całodobowy, okresowy pobyt w DDP, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą  

z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, w pełnej wysokości ponosi osoba wnioskująca 

o przyznanie miejsca w DDP.”. 

„§ 8.3. Opłatę za pobyt w DDP określoną w umowie, osoba której przyznano miejsce w DDP wnosi  

z góry na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, nie później niż w dniu przybycia 

do DDP.”. 

2. W § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„§ 8.4. W przypadku skrócenia deklarowanego w umowie okresu pobytu w DDP, osobie której przyznano 

miejsce w DDP przysługuje zwrot poniesionej opłaty za pobyt w wysokości proporcjonalnej do ilości 

dni pozostałych do zakończenia deklarowanego pobytu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

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

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Powiatu Opolskiego 

 

Stefan Warzecha 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 19 marca 2018 r.

Poz. 760
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