
UCHWAŁA Nr XXXV/606/09 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 25 marca 2009 r. 
 

w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 
Trybunalskim 
 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, Dz. U. Nr 171, poz. 1056, Dz. U. Nr 216, poz. 1367, 
Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 6, poz. 33) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 
poz.1591, z 2002r Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, 
Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 
162 poz.1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz.1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005r. Dz. 
U. Nr 172 poz.1441, Dz. U. Nr 175 poz.1457, z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 
181 poz.1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48 poz.327, Dz. U. Nr 138 poz.974, Dz. U. Nr 173 
poz.1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz.1111, Dz. U. Nr 223 poz.1428) 
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje: 
 
§ 1 
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim zwany w dalszej 

części uchwały DDPS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego 
pobytu udzielającą wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność wymagają pomocy w organizacji i aktywizacji życia bez zmiany 
miejsca zamieszkania.  

2. Osoby korzystające z pobytu w DDPS mają prawo do korzystania z pełnej oferty tzn. 
uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych na terenie placówki oraz 
wyżywienia. 

3. Zadania DDPS realizowane są poprzez usługi, w szczególności:  
1) organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, plastycznych i 

innych, 
2) pomoc w czynnościach dnia codziennego mających na celu naukę 

podstawowych funkcji życiowych,  
3) kontakty z otoczeniem,  
4) pomoc w załatwianiu spraw osobistych,  
5) zapewnienie opieki pielęgniarskiej. 

4. Prawo do przebywania i korzystania z usług DDPS mają osoby z terenu miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego zakwalifikowane w drodze wywiadu środowiskowego.  

5. Skierowanie do DDPS i ustalenie odpłatności następuje na podstawie decyzji 
administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Piotrkowie Trybunalskim, po uzgodnieniu z osobą kierowaną zakresu usług. 

6. Z wyżywienia w DDPS mogą korzystać odpłatnie również emeryci i renciści nie 
będący podopiecznymi placówki. 

 



 

§ 2 
1. Odpłatność w DDPS ustala się odrębnie za: 

a) pobyt,  
b) posiłki. 
 

§ 3 
1. Opłatę za pobyt ponoszą osoby, których dochód na osobę w rodzinie lub dochód 

osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę kryterium dochodowego zgodnie z 
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

2. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji dochodowej i życiowej osoby 
kierowanej. 

3. Ustala się tabelę miesięcznej odpłatności za pobyt w DDPS: 
 
Wysokość procentowa dochodu na osobę 
w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej .  

Miesięczna wysokość odpłatności w 
procentach od dochodu netto osoby 

zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy 
społecznej. 

Osoby samotnie 
gospodarujące 

Osoby w rodzinie 

do 150% kryterium dochodowego Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

150% - 250% 1%  1%  

250% - 400%  2% 2%  

powyżej 400% 3%  3% 

 
§ 4 
1. Podstawę ustalenia odpłatności za wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja- suchy 

prowiant na wynos) stanowi koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku 
(koszt wsadu) – ustalony jako stawka dzienna oraz dochód osoby kierowanej. 

2. Dzienną stawkę żywieniową w danym roku ustala Dyrektor DDPS i przedstawia do 
zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

3. Opłatę za wyżywienie w pełnej wysokości ponoszą osoby, których dochód na osobę 
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę kryterium 
dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej  

4. Osoby, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego korzystają 
nieodpłatnie z wyżywienia na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 

 
§ 5 
1. Odpłatność za pobyt i wyżywienie należy uiszczać z góry do 15 – ego każdego 

miesiąca do kasy DDPS lub na rachunek bankowy. 
2. Zgłoszenie nieobecności co najmniej 1 dzień wcześniej stanowi podstawę do zwrotu 

wniesionej opłaty za wyżywienie proporcjonalnie do okresu tej nieobecności. 



 

3. Jeżeli nieobecność trwa nieprzerwanie co najmniej 5 dni roboczych to uczestnik 
może również ubiegać się o zwrot wniesionych opłat za pobyt w wysokości 
proporcjonalnej do okresu nieobecności.  
 

§ 6 
Osobę wnoszącą opłatę za pobyt w DDPS, na jej wniosek, można częściowo lub 
całkowicie zwolnić z opłat na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, w 
szczególności jeżeli: 
1) ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, 

ośrodku wsparcia lub innej placówce, 
2) występują uzasadnione okoliczności, a w szczególności: długotrwała choroba, 

niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku 
zdarzeń losowych, 

3) małżonkowie utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia. 
 
§ 7 
Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§ 8 
Traci moc Uchwała Nr XLI/717/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 
października 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej w 
Piotrkowie Trybunalskim ( Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 337 poz.3061), zmieniona Uchwałą Nr 
XXV/459/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 września 2008 roku (Dz. 
Urz. Woj. Łódz. Nr 302 poz.2602). 
 
§ 9 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
 


