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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art.51 ust.4, art 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507, poz.1622, poz.1690, poz.1818 i poz.2473) Rada Miasta 
Hajnówka uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy 
funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce. 

§ 2. Pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy jest odpłatny, z wyjątkiem osób, których 
dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507 z późn. zm.). 

§ 3. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt uzależnia się od aktualnej sytuacji materialnej osoby 
kierowanej oraz średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Pomocy i może ulec zmianie. 

§ 4. Procentową wysokość odpłatności za pobyt osoby kierowanej określa poniższa tabela: 

Wysokość dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

w stosunku do kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507 z późn. 
zm.) wyrażony w %  

Odpłatność w % osoby 
samotnie gospodarującej 
ustalona od wysokości 

średniego miesięcznego 
kosztu pobytu 

Odpłatność w % osoby w 
rodzinie ustalona od 
wysokości średniego 

miesięcznego kosztu pobytu 

do 100% 0 0 
powyżej 100 % - 150 % 10 %  15 % 
powyżej 150 % - 200 % 15 %  20 % 
powyżej 200 % - 400 % 20 %  30 % 
powyżej 400 % - 600 % 30 % 40 % 
powyżej 600 % - 800% 40 % 50 % 
powyżej 800 % - 1000 % 50 % 60 % 
powyżej 1000 % 100% 100 % 

§ 5. W przypadku, gdy pobyt w Dziennym Domu Pomocy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 
opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc ustaloną zgodnie z niniejszą uchwałą kwotę 
opłaty przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu oraz mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 6. Osoba korzystająca z pobytu w Dziennym Domu Pomocy nie ponosi odpłatności za dni zgłoszonej, 
usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej m.in. pobytem w szpitalu, pobytem w sanatorium, chorobą 
bądź innym zdarzeniem losowym związanym ze stanem zdrowia. W takich przypadkach odpłatność za miesiąc, 
w którym wystąpiły przerwy w pobycie, zostaje pomniejszona o kwotę odpłatności za dni usprawiedliwionej 
nieobecności. 

§ 7. Osoba korzystająca z usług Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce jest zobowiązana do wnoszenia 
opłaty w terminie do 15. dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.  
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce

Niniejsza  uchwała  reguluje  sprawy  związane  z  ponoszeniem  odpłatności  za  pobyt

w ośrodku wsparcia prowadzonym w formie Dziennego Domu Pomocy przez Miejski  Ośrodek

Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Zgodnie  z  art.  97  ust.  5  ustawy  z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy  społecznej

(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań

własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym

Domu Pomocy w Hajnówce. 

Odpłatność za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usług tam świadczonych,

ustalona będzie Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. 

Kryterium dochodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r.,

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy

społecznej od 1 października 2018r., wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł 

- dla osoby w rodzinie – 528,00 zł 

Kryteria dochodowe, zgodnie z art.9 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, podlegają weryfikacji co 3

lata.

 Ustalając odpłatność uczestnika za pobyt w Dziennym Domu Pomocy należy uwzględnić

dochód.  Zaproponowane  w  projekcie  uchwały  zasady  odpłatności  opracowane  zostały

z uwzględnieniem priorytetów społecznych, umożliwiających bezpłatne uczestnictwo w Dziennym

Domu Pomocy osobom o niskich dochodach. 

Szczegółowe  zasady  organizacji  i  funkcjonowania  Dziennego  Domu  Pomocy

w  Hajnówce  określi  regulamin  organizacyjny,  który  zostanie  wprowadzony  zarządzeniem

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

 W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 




