
UCHWAŁA Nr IX/179/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za korzystanie z ośrodka wsparcia 
działającego przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 oraz w 
sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat

Na podstawie art.18 ust.3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz.414, Nr 106, poz.668; Nr 117, poz.756, Nr 162, 
poz.1118 i 1126; z 1999 r. Nr 20, poz.170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz.1001; z 2000 r. Nr 
12, poz.136, Nr 19, poz.238; z 2001r. Nr 72, poz.748, Nr 88, poz.961, Nr 89, poz.973, Nr 
111, poz.1194, Nr 154 poz.1792, z 2003r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz 389; Nr 122, poz. 
1143; Nr 128, poz. 1176) Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje:

§ 1. Decyzję w sprawie skierowania do korzystania z ośrodka wsparcia dla osób z chorobą 
Alzheimera, zwanego dalej ośrodkiem wsparcia, wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 2. W decyzji, o której mowa w § 1 dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Szczecinie określa wysokość odpłatności za korzystanie z ośrodka wsparcia.

§ 3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie może, zwolnić z opłat 
za korzystanie z ośrodka wsparcia, w części lub całości.

§ 4. 1. Z opłat za korzystanie z dziennego pobytu w ośrodku wsparcia zwolnione są osoby, 
których dochód, lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego ustalonego w art. 4 ust. 1 przywoływanej na wstępie ustawy.
2. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej osoby korzystającej z dziennego pobytu w 
ośrodku wsparcia, lub zmiany kryteriów dochodowych następują zmiany decyzji 
administracyjnych w sprawie odpłatności oraz w sprawie  częściowego lub całkowitego 
zwolnienia.

§ 5. 1.O częściowe zwolnienie z opłat za korzystanie z dziennego pobytu w ośrodku 
wsparcia mogą ubiegać się osoby, dla których opłaty stanowiłyby nadmierne 
obciążenie, lub niweczyły skutki udzielonej pomocy,
2. O wysokości obniżenia opłaty decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie.

§ 6. 1 .Opłaty o których mowa w § 2 wnoszone są do 10 każdego miesiąca na 
wyodrębniony rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6. 
lub w kasie Domu.
2. Za czas nieobecności świadczeniobiorcy, przysługuje zwrot wniesionej opłaty w 
wysokości pełnej stawki żywieniowej obowiązującej w danym okresie.

§ 7. Osoby nie spełniające warunków o których mowa w § 4 i 5 ponoszą odpłatność za 
pobyt w ośrodku wparcia w wysokości:



Wysokość odpłatności w złotych
Dochód netto na osobę w 

złotych
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie

Do 461 Nieodpłatnie Nieodpłatnie
462 – 922 160 240
923 – 1383 320 400
1384 – 1844 480 560
Powyżej  1844 800 800

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


