
UCHWAŁA NR LVIII/814/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym 
w Kaliszu 

Na podstawie art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2268 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), 
art. 12 pkt 11 oraz 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1526) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się odpłatność miesięczną za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu 
w wysokości 10% 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 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Wysokość odpłatności mieszkańca za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu jest ustalana 
każdorazowo w drodze decyzji administracyjnej. 

3. Zasady ponoszenia odpłatności określone uchwałą mają zastosowanie do przypadków przyznania osobom 
niepełnosprawnym wsparcia w formie usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego. 

§ 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. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Miasto Kalisz na podstawie  zawartej  umowy z Wojewodą Wielkopolskim realizuje zadanie w zakresie 
utworzenia ośrodka  wsparcia zwanego „Centrum opiekuńczo-mieszkalnym”. Centrum jest jednostką 
budżetową Miasta Kalisza. 

Zgodnie z programem „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wydanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej, Miasto Kalisz zobowiązane jest do podjęcia uchwały w zakresie odpłatności mieszkańców za pobyt 
w Centrum, na podstawie art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2268 ze zm.). Zgodnie z art. 97 ust. 5 ww. ustawy, rada powiatu lub rada gminy w drodze 
uchwały, ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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