
UCHWAŁA NR XXXI/450/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. 
poz.713), art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1507 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 4374) wprowadza się  następujące zmiany: 

§ 1. ust.1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Osoby skierowane do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach pobytu ponoszą 
odpłatność wg tabeli: 

Dochód na osobę 
samotnie 

gospodarującą 

Odpłatność za dzień 
pobytu  ponoszona 

przez osobę posiadającą  
decyzję kierującą  

Dochód na osobę w rodzinie Odpłatność za dzień 
pobytu  ponoszona 

przez osobę posiadającą  
decyzję kierującą  

do wysokości kryterium 
dochodowego  

zwolniony z odpłatności do wysokości kryterium 
dochodowego  

zwolniony z odpłatności 

powyżej  kryterium  dochodowego 
do 150% kryterium dochodowego 

4,6 zł.                     powyżej  kryterium  
dochodowego do 150% 
kryterium dochodowego 

4,6 zł.                     

powyżej150% do 200% kryterium 
dochodowego 

4,9 zł. Powyżej 150% do 200% 
kryterium dochodowego 

4,9 zł. 

powyżej 200% do 250% kryterium 
dochodowego 

5,3 zł. Powyżej 200% do 250% 
kryterium dochodowego 

5,3 zł. 

powyżej 250% do 300% kryterium 
dochodowego 

5,6  zł. powyżej 250% do 300% 
kryterium dochodowego 

5,6 zł. 

powyżej300% do 350% kryterium 
dochodowego 

6,0 zł. Powyżej 300% do 350% 
kryterium dochodowego 

6,0 zł. 

powyżej350% do 400% kryterium 
dochodowego 

6,4 zł. Powyżej 350% do 400% 
kryterium dochodowego 

6,4 zł. 

Powyżej 400% do 450% kryterium 
dochodowego 

6,9  zł. opowyżej400% do 450% 
kryterium dochodowego 

6,9 zł. 

Powyżej 450% do 500% kryterium 
dochodowego 

7,5 zł. powyżej450% do 500% 
kryterium dochodowego 

7,5 zł. 

powyżej  500 %kryterium 
dochodowego 

8,1 zł. powyżej  500 %kryterium 
dochodowego 

8,1 zł. 

" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2020 r. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarzyński 
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Uzasadnienie

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu jest placówką dziennego pobytu dla 110 starszych osób, które
ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową oraz warunki rodzinne nie są w stanie w stopniu
wystarczającym sprostać niektórym potrzebom życiowym. DDPS świadczy usługi na podstawie skierowania
wydanego przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Placówka zapewnia swoim
podopiecznym podstawowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, obiad, dostęp do edukacji rozumianej jako
działania podtrzymujące sprawność intelektualną seniorów, rekreację i dostęp do kultury, terapię zajęciową
oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w  rozwiązywaniu podstawowych problemów życiowych
podopiecznych. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia, jakim jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej
w Kaliszu dla osób posiadających skierowanie wydane przez dyrektora MOPS w Kaliszu - ustala Rada Miasta
Kalisza w drodze uchwały (zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.)

Ostatnia regulacja stawek odpłatności za pobyt w DDPS - ustalona uchwałą Nr XXVII/357/2012 Rady
Miejskiej Kalisza obowiązuje od 2012 roku. W tym czasie średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych wyniósł ponad 6,8 % (za lata 2013 - 2019 ). Dodatkowo sytuację pogorszyła
epidemia Covid -19, która ma wpływ na wzrost cen żywności o ok.6,1% w stosunku do roku 2019. Podrożały
również usługi o 7,4% w stosunku do czerwca 2019r.

W związku z rosnącymi kosztami wyżywienia oraz innych usług i towarów, wzrostem płacy minimalnej
zachodzi konieczność podwyższenia dziennej stawki za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
Zastosowaną podstawą jest zawarte w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowe dla osób samotnych
i kryterium dochodowe dla osób w rodzinie.

W związku z powyższym proponowane podwyższenie odpłatności za pobyt dla osób korzystających
z DDPS na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora MOPS w Kaliszu jest zasadne.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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