
UCHWAŁA NR LX/855/2023 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40), 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.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym 
w Kaliszu dla osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
które otrzymają decyzję administracyjną o przyznaniu usług pobytu całodobowego lub dziennego. 

2. Opłatę za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą 
kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług ,w drodze decyzji administracyjnej. 

3. Opłata za usługi świadczone w Centrum ponoszona jest w okresach miesięcznych, proporcjonalnie do ilości dni 
w miesiącu, w których osoba korzystała z usług ośrodka. 

4. Opłatę za usługi świadczone w Centrum ponoszą osoby, których dochód na osobę przekracza kryterium 
dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Uczestnik Programu nie ponosi opłat, jeżeli koszt jego pobytu w Centrum, ustalony jako średni miesięczny koszt 
pobytu w ośrodku wsparcia ustalony przez podmiot prowadzący ośrodek wsparcia w oparciu o rok poprzedni, w tym 
zakres świadczonych usług, nie przewyższa kwoty dofinansowania w roku bieżącym, przyznanej w ramach resortowego 
programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”, finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wyjątek stanowi 
rok 2023, w którym średni miesięczny koszt pobytu zostanie ustalony przez podmiot prowadzący ośrodek wsparcia. 

6. Opłata ponoszona przez osobę skierowaną za przyznane usługi, nie może być wyższa niż różnica pomiędzy 
kosztem świadczonych usług, a kwotą dofinansowania przyznaną w ramach resortowego programu „Centra opiekuńczo – 
mieszkalne” finansowaną ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

7. Ewentualna dopłata ze strony uczestnika będzie wnoszona do 10 dnia następnego miesiąca na konto Miasta Kalisz. 
Numer   rachunku   bankowego   wraz   z kwotą   odpłatności   będą   podane   w decyzji. 

§ 2. 1. Uczestnicy,   których   dochód   przekracza   kwotę   kryterium   dochodowego,   o którym   mowa   
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za świadczone usługi  
w ramach pobytu dziennego  na zasadach określonych w tabeli: 

Zakres usług w 
ramach pobytu 
dziennego 

Procentowa wysokość odpłatności miesięcznej za usługi pobytu dziennego świadczone 
w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu dla osób prowadzących samodzielne 
gospodarstwo domowe i dla osób w rodzinie 

 Dochód powyżej 
100% kryterium 
dochodowego do 
200% kryterium 
dochodowego 

Dochód powyżej 
200% kryterium 
dochodowego do 
300% kryterium 
dochodowego 

Dochód powyżej 
300% kryterium 
dochodowego 

Pobyt dzienny z 
wyżywieniem i 
usługami 
opiekuńczymi 

5% 6% 7% 

Pobyt dzienny z 
wyżywieniem, 
usługami 
opiekuńczymi oraz 
specjalistycznymi 
usługami 
opiekuńczymi 

7% 8% 9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieodpłatnie, gdy 
dochód na osobę 
samotnie 
gospodarującą lub 
osobę w rodzinie nie 
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Pobyt dzienny z 
wyżywieniem i 
usługami 
opiekuńczymi wraz z 
rehabilitacją 

9% 10% 11% 

Pobyt dzienny z 
wyżywieniem, 
usługami 
opiekuńczymi oraz 
specjalistycznymi 
usługami 
opiekuńczymi wraz z 
rehabilitacją 

11% 12% 13% 

przekracza 
kryterium 
dochodowego, o 
którym mowa w 
ustawie o pomocy 
społecznej 

2. Uczestnicy,   których   dochód    przekracza    kwotę    kryterium    dochodowego,    o którym    mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za świadczone usługi w ramach 
pobytu całodobowego na zasadach określonych w tabeli: 

Zakres usług w 
ramach pobytu 
całodobowego 

Procentowa wysokość odpłatności miesięcznej za usługi pobytu całodobowego 
świadczone w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu dla osób prowadzących 
samodzielne gospodarstwo domowe i dla osób w rodzinie 

 Dochód powyżej 
100% kryterium 
dochodowego do 
200% kryterium 
dochodowego 

Dochód powyżej 
200% kryterium 
dochodowego do 
300% kryterium 
dochodowego 

Dochód powyżej 
300% kryterium 
dochodowego 

Pobyt całodobowy z 
wyżywieniem i 
usługami 
opiekuńczymi 

15% 16% 17% 

Pobyt całodobowy z 
wyżywieniem, 
usługami 
opiekuńczymi oraz 
specjalistycznymi 
usługami 
opiekuńczymi 

17% 18% 19% 

Pobyt całodobowy z 
wyżywieniem i 
usługami 
opiekuńczymi wraz 
z rehabilitacją 

19% 20% 21% 

Pobyt całodobowy z 
wyżywieniem, 
usługami 
opiekuńczymi oraz 
specjalistycznymi 
usługami 
opiekuńczymi wraz 
z rehabilitacją 

21% 22% 23% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieodpłatnie, gdy 
dochód na osobę 
samotnie 
gospodarującą lub 
osobę w rodzinie nie 
przekracza 
kryterium 
dochodowego, o 
którym mowa w 
ustawie o pomocy 
społecznej 

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi 
świadczone w Centrum mogą zostać zwolnione z odpłatności na wniosek własny, członka rodziny lub pracownika 
socjalnego. 

2. Zwolnienie z odpłatności może nastąpić, gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby dla osoby 
zobowiązanej lub członka jego rodziny nadmierne obciążenie finansowe, w sytuacji: 
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1) ponoszenia odpłatności za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej lub instytucjach 
zapewniających całodobową opiekę; 

2) długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności powodującej konieczność ponoszenia znacznych      
i udokumentowanych wydatków związanych z procesem leczenia, rehabilitacji osoby zobowiązanej lub 
członka rodziny; 

3) poniesienia znacznych strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub w wyniku zdarzenia losowego. 

§ 4. Uchyla się uchwałę 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 (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego poz. 8846). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lutego 2023 r. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

W związku z pismem Dyrektora Biura Funduszu Solidarnościowego nr BON-IX.82.28.3.2022.EC z dnia 
05.12.2022 dotyczącym realizacji zadania w zakresie funkcjonowania Centrum opiekuńczo - mieszkalnego 
w ramach Modułu II Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” oraz wytycznymi w nim zawartymi zachodzi 
konieczność powzięcia uchwały dotyczącej szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności przez uczestnika 
za pobyt w Centrum, uwzględniając przyznany zakres usług zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ponadto 
mając na względzie respektowanie postanowień instytucji udzielającej wsparcia finansowego w ramach 
programu na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł II koniecznym jest przyjęcie 
przedmiotowej uchwały z mocą obowiązywania od dnia 01 lutego 2023 r.  Od tego faktu uzależnione jest 
pozytywne rozpatrzenie wniosku o przystąpienie Miasta Kalisz do w/w programu oraz otrzymanie 
dofinansowania na jego realizację. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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