
                                                 Uchwała Nr LVIII762/2018 

                                        Rady Miasta Kalisza 

                                        z dnia 27 września 2018 r. 

 
 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 

zapewniającego specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie miejsc krótkookresowego 

pobytu dziennego oraz krótkookresowego  pobytu całodobowego. 

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 

marca 2004 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 

41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

994 ze zm.), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Ustala się odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodku wsparcia w wysokości 

5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w 

rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej. 

2. Osoby wnoszące odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia można zwolnić, na ich 

wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w 

szczególności jeżeli: 

a) wnoszą opłatę za pobyt członków rodziny w innych placówkach pomocy społecznej lub 

za korzystanie ze świadczeń w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

b) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, 

niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski 

żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 

  

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 

 

§ 3. 

 

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

Wojewody Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

         /…/ 

Andrzej Plichta 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr LVIII/762/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 

2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodku wsparcia zapewniającego specjalistyczne usługi opiekuńcze w 

formie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego oraz 

krótkookresowego  pobytu całodobowego. 

 
 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku 

zadaniem własnym gminy jest prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o 

zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób, które wymagają opieki. 

W oparciu art. 97 ust. 5 w/w ustawy, Rada Miasta w drodze uchwały ustala szczegółowe 

zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

Stosownie do art. 97 ust. 1 wspomnianej ustawy, osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego. 

Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającego specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w formie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego oraz krótkookresowego 

pobytu całodobowego, ustalono na dość niskim poziomie (5% kwoty dochodu), co 

uwzględnia możliwości finansowe poszczególnych osób kierowanych do ośrodka wsparcia, 

tak, aby ponoszenie odpłatności nie niweczyło skutków udzielanej pomocy. 

Odpłatność za korzystanie usług świadczonych przez ośrodek wsparcia jest kwotą 

symboliczną, jednak istnieje możliwość zwolnienia z odpłatności osoby korzystającej z 

pomocy w ośrodku wsparcia z uwagi na szczególne okoliczności wymienione w niniejszej 

uchwale. 

Należy podkreślić, że pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającego specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w formie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego oraz krótkookresowego 

pobytu całodobowego, zapobiega wykluczeniu i izolacji społecznej, daje osobom chorym i 

niepełnosprawnym, szansę i możliwości rozwoju, a przede wszystkim uczestnictwa w 

szeroko rozumianym życiu społecznym. 

 

 

       Prezydent 

   Miasta Kalisza 

/…/ 

Grzegorz Sapiński  


