
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów.

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz.2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 97 ust. 5 w związku 
z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1769, poz.1985, z 2018 r. poz. 650 i poz. 700) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników                          
w placówce wsparcia dziennego - Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów, 
zwanym dalej Dziennym Domem, prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                             
w Kołobrzegu.

§ 2. Średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu ustala zarządzeniem Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na podstawie kalkulacji planowanych 
do poniesienia na dany rok kalendarzowy wydatków w stosunku do planowanej liczby miejsc 
(z wyłączeniem wydatków i zakupów inwestycyjnych).

§ 3. 1. Opłatę za pobyt w Dziennym Domu ustala w drodze decyzji administracyjnej 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kołobrzegu.

2. Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając 
zakres świadczonych usług i zasady ponoszenia odpłatności określone w niniejszej uchwale. 

3.  Wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika. Odpłatności 
nie ponoszą osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego                 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

4.   Procentową wysokość odpłatności uczestnika za pobyt określa poniższa tabela. 
miesięczna wysokość odpłatności - % średniego 

miesięcznego kosztu pobytu, o którym mowa 
w § 2 uchwały 

dochód gospodarstwa domowego wyrażony 
jako % kryterium uprawniającego do 

świadczeń pomocy społecznej, określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy  osoba samotnie 

gospodarująca osoba w rodzinie

powyżej 100% do 125% 2% 5%
powyżej 125% do 150% 3% 7%
powyżej 150% do 175% 4% 9%
powyżej 175% do 200% 5% 10%
powyżej 200% do 225% 7% 12%
powyżej 225% do 250% 9% 15%
powyżej 250% do 275% 10% 20%
powyżej 275% do 300% 11% 25%
powyżej 300% do 325% 12% 30%
powyżej 325% do 350% 15% 40%
powyżej 350% do 375% 20% 45%
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powyżej 375% do 400% 25% 50%
powyżej 400% do 450% 30% 60%
powyżej 450% do 500% 60% 90%
powyżej 500% do 550% 80% 100%

powyżej 550% 100% 100%

§ 4. Osobom, które rozpoczęły lub zakończyły uczestnictwo w trakcie trwania miesiąca - 
nalicza się opłatę, o której mowa w § 3 następująco: opłatę należną od uczestnika za cały 
miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni 
pobytu. 

§ 5. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka 
w okresach miesięcznych w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. 

§ 6. 1. Uczestnik nie ponosi odpłatności za pobyt w Dziennym Domu za okres 
nieobecności nieprzekraczający łącznie 21 dni w roku kalendarzowym.

2. Jeżeli nieobecność spowodowana została pobytem w szpitalu, na turnusie 
rehabilitacyjnym lub w sanatorium, uczestnik nie ponosi odpłatności za pobyt w Dziennym 
Domu za okres nieobecności nieprzekraczający łącznie 30 dni w roku kalendarzowym. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIX/237/2016 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 

2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów oraz Kołobrzeskim 
Klubie Seniora (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 1900). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 
2018 roku 
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UZASADNIENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zgodnie z treścią art. 97

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej wnosi o ustalenie zasad

ponoszenia odpłatności za pobyt w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów

od dnia 1 lipca 2018 r.

Obecnie obowiązujące zasady określone zostały w Uchwale Nr XIX/237/2016 Rady Miasta

Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia

odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów

oraz Kołobrzeskim Klubie Seniora (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r.

poz. 1900).

W I kwartale 2018 r. przeprowadzono analizę tych zasad w kontekście wysokości dochodów

seniorów - uczestników Domu. Wykazała ona zasadność większego zróżnicowania

poziomu odpłatności w stosunku do poziomu dochodów seniorów. Zaproponowane w

projekcie zasady odpłatności opracowane zostały przy uwzględnieniu priorytetu, jakim jest

dostępność do usług placówki dla osób starszych utrzymujących się wyłącznie ze

świadczeń emerytalnych, w większości prowadzących jednoosobowe gospodarstwa

domowe (osoby samotnie gospodarujące).

Dla zobrazowania odpłatności, jaką poniosą uczestnicy Domu zgodnie z zasadami

określonymi w projekcie uchwały, w tabeli poniżej przedstawiono kwotową wysokość

miesięcznej opłaty za pobyt w placówce w zależności od wysokości posiadanych przez

uczestnika dochodów w sytuacji: osoby samotnie gospodarującej (kolumna 2 i 3), osoby

w rodzinie dwuosobowej (kolumna 4 i 5) i w rodzinie trzyosobowej (kolumna 4 i 6).

Skutkiem finansowym wprowadzenia projektowanego rozwiązania będzie pomniejszenie od

1 lipca 2018 r. łącznej (tj. obejmującej wszystkich uczestników) miesięcznej opłaty za pobyt

w Dziennym Domu o kwotę 630,00 zł – przy założeniu 100% obecności uczestników oraz

posiadania przez nich dochodów w aktualnej wysokości.

Jednocześnie analiza frekwencji wykazała, że częste są sytuacje pojedynczych lub

kilkudniowych nieobecności uczestników Domu skutkujące wnioskiem uczestnika

o odstąpienie od odpłatności za ten okres. Zgodnie z przepisami pomocy społecznej każdy

wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a jego rozstrzygniecie wymaga wydania decyzji

administracyjnej o zmianie wysokości odpłatności za miesiąc, w którym nastąpiła

nieobecność. Zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązanie polegające na ustaleniu

okresu nieobecności w roku kalendarzowym, za który uczestnik nie ponosi odpłatności

w sposób jasny dla obu stron określi uprawnienia uczestnika w tym zakresie i wpłynie na

sprawniejszą realizację zadania bez konieczności każdorazowej zmiany decyzji

administracyjnej.

Projekt uchwały nie obejmuje zasad odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim

Klubie Seniora, kwestię tę ureguluje odrębny przepis w związku z przekształceniem

placówki w Klub Senior+.
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dochód gospodarstwa

domowego wyrażony jako

% kryterium uprawniającego

do świadczeń pomocy

społecznej, określonego

w art. 8 ust. 1 ustawy

osoba samotnie gospodarująca osoba w rodzinie

m-czna wysokość

odpłatności w % i w zł

(średni m-czny koszt

pobytu, o którym mowa

w § 2 uchwały w roku

2018 wynosi 1.187,52

zł)

dochód gospodarstwa

domowego wyrażony

w zł zgodnie z art. 8 ust.

1 ustawy (kryterium

dochodowe określone

w art. 8 ust. 1 ustawy –

634,00 zł)

m-czna wysokość

odpłatności w % i w zł

(średni m-czny koszt

pobytu, o którym

mowa w § 2 uchwały

w roku 2018 wynosi

1.187,52 zł)

dochód gospodarstwa

domowego wyrażony

w zł zgodnie z art. 8 ust.

1 ustawy - 2 osoby

w rodzinie (kryterium

dochodowe określone

w art. 8 ust. 1 ustawy –

1.028,00 zł)

dochód gospodarstwa

domowego wyrażony

w zł zgodnie z art. 8

ust. 1 ustawy - 3 osoby

w rodzinie (kryterium

dochodowe określone

w art. 8 ust. 1 ustawy –

1.542,00 zł)

1
2 3 4 5 6

w % w zł od do w % w zł od do od do

powyżej 100% do 125% 2 23,75 634,01 792,50 5 59,38 1 028,01 1 285,00 1 542,01 1 927,50
powyżej 125% do 150% 3 35,63 792,51 951,00 7 83,13 1 285,01 1 542,00 1 927,51 2 313,00
powyżej 150% do 175% 4 47,50 951,01 1 109,50 9 106,88 1 542,01 1 799,00 2 313,01 2 698,50
powyżej 175% do 200% 5 59,38 1 109,51 1 268,00 10 118,75 1 799,01 2 056,00 2 698,51 3 084,00
powyżej 200% do 225% 7 83,13 1 268,01 1 426,50 12 142,50 2 056,01 2 313,00 3 084,01 3 469,50
powyżej 225% do 250% 9 106,88 1 426,51 1 585,00 15 178,13 2 313,01 2 570,00 3 469,51 3 855,00
powyżej 250% do 275% 10 118,75 1 585,01 1 743,50 20 237,50 2 570,01 2 827,00 3 855,01 4 240,50
powyżej 275% do 300% 11 130,63 1 743,51 1 902,00 25 296,88 2 827,01 3 084,00 4 240,51 4 626,00
powyżej 300% do 325% 12 142,50 1 902,01 2 060,50 30 356,26 3 084,01 3 341,00 4 626,01 5 011,50
powyżej 325% do 350% 15 178,13 2 060,51 2 219,00 40 475,01 3 341,01 3 598,00 5 011,51 5 397,00
powyżej 350% do 375% 20 237,50 2 219,01 2 377,50 45 534,38 3 598,01 3 855,00 5 397,01 5 782,50
powyżej 375% do 400% 25 296,88 2 377,01 2 536,00 50 593,76 3 855,01 4 112,00 5 782,51 6 168,00
powyżej 400% do 450% 30 356,26 2 536,01 2 853,00 60 712,51 4 112,01 4 626,00 6 168,01 6 939,00
powyżej 450% do 500% 60 712,51 2 853,01 3 170,00 90 1 068,77 4 626,01 5 140,00 6 939,01 7 710,00
powyżej 500% do 550% 80 950,02 3 170,01 3 487,00 100 1 187,52 5 140,01 5 654,00 7 710,01 8 481,00
powyżej 550% 100 1 187,52 3 487,01 100 1 187,52 5 654,01 8 481,01
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Ocena

1. Regulacja ma na celu ustalenie zasad odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim
Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów od dnia 1 lipca 2018 r.

2. Przedłożona regulacja dotyczy funkcjonowania Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla
Seniorów.

3. Konsultacje społeczne – zgodnie z treścią Uchwały Nr XLIX/666/10 Rady Miasta Kołobrzeg z
dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4. Wprowadzenie regulacji umożliwi sprawną realizację zadań powierzonych Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
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