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UCHWAŁA NR XLI/288/22 

RADY POWIATU OPOLSKIGO 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 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 (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 528) 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 2021 r. poz. 2268, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 1,  poz. 66) Rada Powiatu 
Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy  przy 
Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, zwanym dalej „DDP”. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) dochodzie – należy rozumieć dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”; 

2) kryterium dochodowym – należy rozumieć kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej lub 
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1– 2 ustawy. 

§ 3. 1. Pobyt w DDP jest odpłatny, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego. 

2. Odpłatność za pobyt w DDP jest ustalana na zasadach określonych w §4. 

§ 4. 1. Wysokość opłaty za pobyt w DDP uzależniona jest od aktualnej sytuacji materialnej osoby 
kierowanej oraz średniego miesięcznego kosztu pobytu w DDP i może ulec zmianie. 

2. Osoby korzystające z usług świadczonych przez DDP ponoszą odpłatność, w zależności od posiadanego 
dochodu, zgodnie z kryterium dochodowym: 

Wysokość dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub na 

osobę w rodzinie wyrażona w 
% kryterium dochodowego 

Wysokość opłaty osoby samotnie 
gospodarującej wyrażona w % 
średniego miesięcznego kosztu 

pobytu 

Wysokość opłaty osoby w 
rodzinie wyrażona w % 

średniego miesięcznego kosztu 
pobytu 

Powyżej 100 do 150 5 10 
Powyżej 150 do 200 10 20 
Powyżej 200 do 250 15 30 
Powyżej 250 do 300 20 40 
Powyżej 300 do 350 25 50 
Powyżej  350 do 400 30 60 
Powyżej 400 do 450 40 65 
Powyżej 450 do 500 50 70 
Powyżej 500 do 550 60 80 
Powyżej 550 do 600 70 85 
Powyżej 600 do 650 80 90 

Powyżej 650 100 100 

3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc pobytu w DDP. 

4. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc kalendarzowy, odpłatność ustala się 
proporcjonalnie do liczby dni faktycznego pobytu w DDP w danym miesiącu. 
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§ 5. Traci moc 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 zmieniona uchwałą nr XXXVII/270/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. oraz 
uchwałą nr XVIII/134/20 z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2947, Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 760, Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 911). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w  Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 

Na podstawie art. 51 ust. 1 – 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2268 ze zm.) osobom,  które  ze  względu  na  wiek, chorobę  lub niepełnosprawność  wymagają  
częściowej  opieki  i pomocy    w zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych,  mogą  być  przyznane  
usługi  opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodek  
wsparcia  jest  jednostką  organizacyjną  pomocy  społecznej dziennego pobytu, w którym mogą  być  
prowadzone  miejsca  całodobowe okresowego pobytu. Ośrodkiem wsparcia może być dzienny dom pomocy. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy o pomocy społecznej opłatę  za  pobyt                           
w ośrodkach  wsparcia   ustala  podmiot  kierujący  w  uzgodnieniu  z osobą  kierowaną, uwzględniając 
przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie  nie  przekracza kwoty kryterium dochodowego. Natomiast zgodnie z art. 97 ust. 5 wyżej 
wskazanej ustawy rada powiatu w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych,  szczegółowe  zasady  
ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w ośrodkach wsparcia. 

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez służby Wojewody Opolskiego zakwestionowano 
postanowienia §3 ust. 1, ust. 4 – 6 oraz §4 – 8 uchwały 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 ze zm. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2947 ze zm.), stąd należy 
dokonać korekty zapisów uchwały, dotyczących szacowania, ustalania oraz trybu uiszczania opłaty za pobyt 
w ww. ośrodku wsparcia. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie. 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego 

  

Henryk Lakwa 

z up. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu 

Główna Księgowa Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu 

  

Małgorzata Szymczykowska 
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