
 
 

UCHWAŁA NR XVIII / 238 /2016 

RADY MIASTA SOPOTU 

z dnia 9 maja 2016r. 

 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Sopotu w sprawie ustalenia zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennym domu pomocy oraz zwrotu 

wydatków za pobyt w dziennym domu pomocy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U z 2016 r. poz. 1515 ) oraz art. 51, art. 96 ust. 2 i 4 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 zm: Dz. U. z 2010 r., Nr 217, 

poz. 1427, z 2015 r. poz. 693, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1607, poz. 1045, poz. 1058, poz. 

1359, poz. 1830, Dz. U. z 2016 r., poz. 195) 

 

Rada Miasta Sopotu 

uchwala,  co następuje: 
 

§ 1.  
 

W uchwale Nr XII/150/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie 

ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennym domu 

pomocy oraz zwrotu wydatków za pobyt w dziennym domu pomocy ( Dz. Urz. Woj. Pom. 

z  2015r. poz.3480) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 : 

    a) pkt 2 otrzymuje brzemiennie:  

„ 2) dziennym domu pomocy – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną 

pomocy społecznej dziennego pobytu, prowadzoną przez podmiot publiczny, 

zapewniającą wsparcie osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych 

potrzeb życiowych, działającą na podstawie przepisów o pomocy społecznej”, 

    b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„ 4) pobycie w dziennym domu pomocy – należy przez to rozumieć zabezpieczenie 

potrzeb bytowych, świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających dla 

uczestników, korzystanie z wyżywienia”, 

    c)  pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

        „ 5) wyżywieniu – należy przez to rozumieć co najmniej jeden posiłek dziennie”, 



 

    d)  po pkt 10 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:  

        „ 11) koszt pobytu - należy przez to rozumieć koszt wyżywienia i koszt świadczenia  

           usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla uczestników”; 

         „ 12) miesiąc - należy przez to rozumieć ilość dni powszednich w danym miesiącu, od  

            poniedziałku od piątku, bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy”; 

2)  w § 6: 

     a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

          „ 1.Miesięczną odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy ustala się w wysokości   

procentowej określonej od dochodu, w uzgodnieniu z osobą kierowaną, zgodnie 

z  tabelą odpłatności, określoną w załączniku nr 1. ”, 

    b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Uczestnik nie ponosi odpłatności za okres nieobecności od poniedziałku do piątku, 

bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych, jeśli poinformował o swojej nieobecności 

kierownika dziennego domu pomocy bądź osobę przez niego upoważnioną”, 

     c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

        „4. Uczestnik nie ponosi odpłatności za dni od poniedziałku do piątku, bez sobót, 

niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, od dnia następnego po zgłoszeniu 

nieobecności”, 

    d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Do obliczania kwoty zwrotu lub zaliczania wcześniejszej wpłaty za pobyt na poczet 

odpłatności za przyszły miesiąc przyjmuje się następującą zasadę: kwotę odpłatności 

ustaloną w decyzji administracyjnej dzieli się przez faktyczną ilość dni powszednich od 

poniedziałku do piątku, bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. 

Otrzymany wynik stanowi kwotę zwrotu za 1 dzień. Całkowita kwota zwrotu w danym 

miesiącu stanowi iloczyn stawki za 1 dzień nieobecności i liczby dni nieobecności 

z  wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy”, 

     e)  po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:  

„9. Obowiązujący na dany rok średni miesięczny koszt pobytu jest ustalany przez 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej corocznie w oparciu o kwotę planowanych 

rocznych wydatków bieżących na działalność dziennego domu pomocy, podzielonych 

przez planowaną na dany rok liczbę miejsc z przeznaczeniem na pobyt w dziennym 

domu pomocy i przez dwanaście miesięcy”; 

3) w § 8 po ust.2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 



    „3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone 

świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne 

obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ na wniosek 

pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego 

zwrotu” ; 

4) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie 

załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Uchyla się załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/150/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 

października 2015 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia – dziennym domu pomocy oraz zwrotu wydatków za pobyt w dziennym domu 

pomocy ( Dz. Urz. Woj. Pom. z  2015r. poz.3480). 

 

§ 3. 

Decyzje dotyczące pobytu i odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy wydane przed 

wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują moc obowiązującą do końca terminu, na 

który zostały wydane i są realizowane na dotychczasowych zasadach. 

 

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sopocie. 

§ 5. 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                                          Rady Miasta Sopotu 

 

/ - / dr inż. Wieczesław Augustyniak 

    Radca Prawny 

 

/-/ Anna Kłosowska  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik  

 do Uchwały Nr XVIII / 238                      

/2016 

Rady Miasta Sopotu z dnia 9 maja 2016 r.  

 

„ Załącznik Nr 1   

  do Uchwały Nr  XII/150/2015 

  Rady Miasta Sopotu 

z dnia 19 października 2015 r. 

 

 

 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DZIENNYM DOMU POMOCY 

 
Dochód na osobę 

samotnie 
gospodarującą 
wg kryterium z 

ustawy 
o pomocy 
społecznej 

 
Odpłatność 
procentowa  

od dochodu osoby 
samotnie 

gospodarujące 
 

 
Dochód na osobę  

w rodzinie  
wg kryterium  

z ustawy o pomocy 
społecznej 

 
Odpłatność 
procentowa  
od dochodu  

na osobę rodzinie 
 

 
do wysokości 

kryterium 
dochodowego 

 
 

nieodpłatnie 

 
do wysokości 

kryterium 
dochodowego 

 

 
nieodpłatnie 

 
od 100 % do 120 % 

 

  
2 % 

 
od 100 % do 150 % 

 
3 % 

 
od 120 % do 150 % 

 

 
3 % 

 
od 150 % do 200 % 
 

  
4 % 

 
od 150 % do 190 % 
 

 
 8 % 

 
od 200 % do 240 % 

 
6 % 

 
od 190 % do 230 % 

 
9 % 

 
od 240 % do  300% 
 

 
7 % 

 
powyżej 230 %  

 

 
11 % 

nie więcej niż koszt 
pobytu 

 
powyżej 300 % 

 

  
12 % 

nie więcej niż koszt 
pobytu 

 

 

 


