
Uchwała Nr XVIII/134/20 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę 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 (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815, Dz. U. z 2020 r. poz. 1571) oraz art. 97 ust. 1 ust. 5  w związku z art. 

51 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 

2245, poz. 1622, poz. 1690, poz. 2473, Dz. U. z 2020 r. poz. 1690, poz. 1818) Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala, 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 (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2017 r. poz. 2947), zmienionej uchwałą nr XXXVII/270/18 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r., wprowadza się następujące zamiany: 

 

1. W § 3 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 3.5. Średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w 

Prószkowie ustala Starosta Opolski na dany rok kalendarzowy, w trybie zarządzenia, podjętego nie 

później niż do 31 stycznia każdego roku, w oparciu o kwotę rocznych wydatków, o których mowa w 

ust. 6, oszacowaną przez podmiot kierujący.”. 

 

2. W § 3 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 3.6. Średni miesięczny koszt pobytu, o którym mowa w ust. 5 oznacza kwotę wydatków na 

działalność Dziennego Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, wynikającą z 

kosztów utrzymania z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o 

prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w 

ustawie budżetowej na dany rok, podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania 

w roku poprzednim.”. 

 

3. W § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„§ 3.7. Zarządzenie Starosty Opolskiego, o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do ustalenia 

odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej od 1 stycznia do 31 

grudnia danego roku kalendarzowego.”. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 Powiatu Opolskiego 

  /-/ Stefan Warzecha 


