PROJEKT
Uchwała Nr .................
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia ......................

w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy
w Pleszewie
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska
w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dla osób przekraczających kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej ustala się odpłatność za pobyt w Dziennym Domu
Pomocy na zasadach określonych poniżej:
Stosunek dochodu
na osobę do kryterium
dochodowego w %

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usług w %
Osobie samotnie gospodarującej

Osobie w rodzinie

do 150%

65%

70%

Powyżej 150%

100%

100%

2. Odpłatność za pobyt dokonywana jest do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie
Dziennego Domu Pomocy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Dyrektorowi Dziennego
Domu Pomocy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/170/96 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 1996r.
w sprawie ustalania zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
w Pleszewie
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego

UZASADNIENIE
do uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia …………..

Zgodnie z art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej rada gminy w
drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia o charakterze dziennym, przeznaczonym głównie
dla osób starszych, niepełnosprawnych, rencistów.
Zapewnia on częściową opiekę i pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osobom,
które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają takiego wsparcia.
Ze względu na zmiany wprowadzone przez nową ustawę o pomocy społecznej dotyczące m.in.
kryterium dochodowego, konieczne było opracowanie w/w uchwały
Na dzień 1 marca 2005 r. kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących wynosi
461 zł, a na osobę w rodzinie 316 zł.
Od stycznia do maja bieżącego roku z usług Dziennego Domu Pomocy średnio w każdym
miesiącu korzystało około 48 osób (wszystkie samotnie gospodarujące), w tym:
•
6 osób miało dochód na osobę poniżej kryterium dochodowego i wnosiło odpłatność
w wysokości 35% kosztu obiadów,
•
14 osób miało dochód na osobę w granicach od 100% do 150% kryterium dochodowego
i wnosiło odpłatność w wysokości 65% kosztu obiadów,
•
28 osób miało dochód na osobę powyżej 150 % kryterium dochodowego i wnosiło
odpłatność w wysokości 100% kosztu obiadów.
Zgodnie z art 97 ust.1 wyżej wymienionej ustawy osoby, których dochód na osobę nie przekracza
kwoty kryterium dochodowego nie ponoszą opłat za usługi świadczone przez Dzienny Dom
Pomocy, co spowoduje wzrost wydatków Dziennego Domu Pomocy na realizację tego zadania
o kwotę około 2.650 zł./rok
Wywołanie powyższej uchwały należy uznać za uzasadnione.

