
 

 

UCHWAŁA NR 438 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób 

Starszych i Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Koninie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 51, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - Rada Miasta 

Konina u c h w a l a, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - 

Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla 

Osób z Chorobą Alzheimera na terenie Miasta Konina.  

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:  

1) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na 

osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);  

2) pobyt - okres ustalony w decyzji administracyjnej, o której mowa w § 3.  

§ 3. Czas pobytu oraz wysokość odpłatności za pobyt osoby w Dziennych Domach Pomocy ustala  

się w drodze decyzji administracyjnej, uwzględniając jej sytuację życiową, zgodnie z warunkami określonymi 

w § 4 i § 5.  

§ 4. 1. Przez odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie 

należy rozumieć opłatę za faktyczny pobyt wraz z zakresem usług świadczonych dla uczestników.  

2. Z odpłatności za usługi zwalnia się osoby, których dochód nie przekracza kryteriów dochodowych 

określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą miesięcznie odpłatność w wysokości określonej w tabeli:  

 Dochód osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie w % 

w stosunku do kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej  

Odpłatność ustalona jako % kryterium 

dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej  

do 100%  nieodpłatnie  

powyżej 100% do 200%  2%  

powyżej 200% do 300%  5%  

powyżej 300% do 400%  7%  

powyżej 400%  11%  
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§ 5. 1. Przez odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera 

w Koninie należy rozumieć opłatę za faktyczny pobyt wraz z zakresem usług świadczonych dla uczestników.  

2. Z odpłatności za usługi zwalnia się osoby, których dochód nie przekracza kryteriów dochodowych 

określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą miesięcznie odpłatność w wysokości określonej w tabeli:  

 Dochód osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie w % 

w stosunku do kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej  

Odpłatność ustalona jako % kryterium 

dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej  

do 100%  nieodpłatnie  

powyżej 100% do 200%  3%  

powyżej 200% do 300%  6%  

powyżej 300% do 400%  8%  

powyżej 400%  15%  

§ 6. Osoby, którym przyznano pobyt w wymienionych w uchwale ośrodkach wsparcia, których dochód 

przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, pokrywają koszty wyżywienia w pełnej wysokości, zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową 

ustaloną przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej.  

§ 7. Odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej w Koninie ustaloną decyzją 

administracyjną należy uiszczać w terminie do dnia 10 danego miesiąca z góry za dany miesiąc w kasie Domu 

Pomocy Społecznej w Koninie.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.  

§ 9. 1. Traci moc Uchwała Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie ustalenia 

organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 

w Koninie  

2. Traci moc Uchwała Nr 722 Rady Miasta Konina z dnia 3 października 2006 roku w sprawie zmiany 

uchwały nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Koninie.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.  

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Konina  

(-) Wiesław Steinke 
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