
UCHWAŁA NR 59/2011 
RADY MIEJSKIEJ W   JASTROWIU 

z dnia 29 września 2011 
 

w sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 
                         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 
2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 
2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. 
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 
poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 
134 poz.777) oraz art. 51 ust.4 i art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz.1362, Nr 202 poz.1551, Nr 219 poz.1706, Nr 221 
poz.1738; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.229, Nr 81 poz.527, Nr 125 poz.842; z 2011r. 
Nr 81 poz.440, Nr 106 poz.622) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu jest odpłatny do 
wysokości kosztu przygotowania posiłku, który ustala Kierownik Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej w Jastrowiu uwzględniając koszty zakupu produktów niezbędnych do 
przyrządzenia posiłków. 

§ 2.Ustala się wysokość opłat: 
1) nie ponoszą opłat osoby, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w 
art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, 

2) 10 % opłaty określonej w §1, jeŜeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w 
art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, a nie przekracza 150 % kwoty kryterium 
dochodowego, 

3) 20 % opłaty określonej w § 1, jeŜeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 150 % kryterium dochodowego 
określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a nie przekracza 350 % kwoty 
kryterium dochodowego, 

4) 30 % opłaty określonej  w § 1, jeŜeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie przekracza 350 % kwoty kryterium dochodowego 
określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 
§ 3.Odpłatność za pobyt wnoszona jest do 15 dnia następnego miesiąca do kasy lub na 

rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 
§ 4.Traci moc uchwała Nr 227/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 

2006r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 
Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
§ 6.  Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 

 



Uzasadnienie 
 
do  uchwały Nr 59/2011 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z  dnia  29 września 2011r. w sprawie  
ustalenia szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności  za pobyt  w  Dziennym  Domu 
Pomocy  Społecznej w Jastrowiu. 
 

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 
2009r. Nr 175 poz.1362 ze zm.) -  rada  gminy w drodze uchwały  ustala szczegółowe zasady 
ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach 
interwencji kryzysowej. 

Dzienny Dom Pomoc Społecznej jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu art. 51 ust.4 
powołanej wyŜej ustawy.  

Proponuje się, aby zasady ponoszenia odpłatności  oprzeć na kryterium  dochodowym 
określonym  w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,  stosując  cztery progi dochodowe, 
przy czym kompetencje do ustalenia w formie opłaty naleŜeć  będą  do Kierownika  
Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu.  Ustalenie nowych szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności przez podopiecznych podyktowane jest równieŜ tym, Ŝe zmienia się 
koszt przygotowania posiłku, od którego nalicza się dodatkową opłatę. 

W związku z powyŜszym zasadne jest podjęcie przedłoŜonej uchwały. 
 
 
 
 


