Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI I POTRĄCEŃ
ZA POBYT MIESZKAŃCÓW W DPS DĘBCE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu
Nr XXXXXIX/12/2010
z dnia 17.12.2010r.

ZASADY ODPŁATNOŚCI I ZWROTÓW MIESZKAŃCOM
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBACH
w wewnętrznej jednostce Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach
Szczegółowe zasady ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, częściowego lub
całkowitego zwalniania z opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu,
szczegółowych zasad ustalania kosztu utrzymania w domu, a także sposobu i trybu
postępowania w tych sprawach.
ROZDZIAŁ I
Szczegółowe zasady ustalania kosztu utrzymania
§1
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego
kosztu utrzymania z zastrzeżeniem § 4 pkt 1.
§2
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej rozumie się:
kwotę rocznych kosztów działalności domu z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych,
powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc,
ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku
poprzedniego w domu pomocy społecznej.
§3
1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w danym
roku kalendarzowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. Średni miesięczny koszt utrzymania obowiązuje od 01 stycznia danego roku
kalendarzowego, na który został obliczony.
ROZDZIAŁ II
Sposób i tryb postępowania w sprawach związanych z odpłatnością za pobyt
§4
1. Odpłatność za osobę umieszczoną w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania
wydanego przed 01 stycznia 2004, ustala się na zasadach obowiązujących w ustawie z
dnia 29 listopada 1999 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 144 z późn. zm).
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2. Odpłatność za osobę umieszczoną w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania
wydanego po 01 stycznia 2004 roku, ustala się na zasadach obowiązujących w ustawie z
dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 539 z późn. zm.).
§5
Opłatę za niepełny miesiąc, w którym mieszkaniec został umieszczony w domu pomocy
społecznej, ustala się dzieląc pełną kwotę miesięcznej odpłatności przez liczbę dni danego
miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu w domu pomocy społecznej.
§6
Osoba obowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej lub w jego
imieniu pracownik socjalny domu pomocy społecznej, jest zobowiązany poinformować organ
wydający decyzję o odpłatności o zmianie dochodu mieszkańca obowiązanego do opłaty za
pobyt w domu pomocy społecznej.
§7
1. Mieszkaniec domu obowiązany do ponoszenia opłat za pobyt – wpłaca należną opłatę do
kasy domu lub na rachunek bankowy domu, najpóźniej do ostatniego dnia każdego
miesiąca z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Opłatę za pobyt mieszkańca w domu – za jego pisemną zgodą – potrąca:
1) właściwy organ emerytalno – rentowy, ze świadczenia emerytalnego lub rentowego
mieszkańca domu, zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) ośrodek pomocy społecznej, z zasiłku stałego mieszkańca domu.
3. W przypadku, gdy właściwy organ emerytalno- rentowy dokona potrącenia
przewyższającego ustaloną kwotę odpłatności, dom dokona zwrotu mieszkańcowi różnicy
w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego opłata dotyczy . Nadpłata może być
wypłacana w kasie lub za zgodą mieszkańca przekazywana na imienne konto depozytowe
mieszkańca.
4. W przypadku, gdy właściwy organ emerytalno – rentowy dokona niższego potrącenia niż
kwota odpłatności, mieszkaniec jest zobowiązany do wpłaty różnicy w terminie do
ostatniego dnia miesiąca, którego opłata dotyczy - w kasie lub za jego zgodą mieszkańca
może być przelana z imiennego konta depozytowego mieszkańca na konto domu.
§8
W przypadku osób, za które opłatę lub dopłatę do kosztu utrzymania wnosi gmina, kwotę tę
gmina przekazuje na rachunek właściwego domu pomocy społecznej, w ciągu 14 od daty
przyjęcia, lecz w okresie nie dłuższym niż do zakończenia miesiąca; za kolejne miesiące
gmina wnosi opłatę z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
ROZDZIAŁ III
Zasady zwrotu należności za okres nieobecności osoby
§9
1. Nie pobiera się opłaty za pobyt w domu w okresie nieobecności mieszkańca w wymiarze
określonym w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. 64 poz.539 z
późn. zm.) tj. 21 dni kalendarzowych w roku od osób skierowanych po 1 stycznia 2004r.i
nie ma znaczenia gdzie przebywa mieszkaniec DPS.
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2. Nie pobiera się opłaty za pobyt w Domu w okresie nieobecności mieszkańca nie
przekraczającej 30 dni w roku kalendarzowym od osób skierowanych przed dniem
1 stycznia 2004r.
3. Rodzina, o ile uczestniczy w kosztach utrzymania w domu pomocy społecznej, również jest
zwolniona z odpłatności. Może skorzystać z tego uprawnienia wtedy, gdy mieszkaniec
domu przebywał u niej przez czas nieobecności w domu pomocy społecznej. Jeśli jej bliski
przebywał w szpitalu, wówczas zwolnienie z ponoszenia płatności nie przysługuje. Nie
przysługuje również Gminie zwolnienie z opłat za pobyt mieszkańca w DPS. Według
wspomnianej ustawy, musi ona płacić za okres nieobecności mieszkańca w DPS w ustalonej
wcześniej wysokości."
§ 10
1. Do zwrotu opłaty za pobyt z tytułu nieobecności mieszkaniec domu ma prawo gdy:
a) na co najmniej 3 dni przed planowaną nieobecnością zawiadomi w formie pisemnej kierownika
domu,
b) nieobecność mieszkańca wynikła z powodów losowych, a fakt ten został
udowodniony,
c) okres nieobecności w ciągu roku nie przekroczył łącznie 21 dni kalendarzowych,
d) nastąpiła faktyczna nieobecność w domu pomocy społecznej.
2. Kwotę zwrotu za dni nieobecności nalicza się dzieląc kwotę odpłatności mieszkańca przez
liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni nieobecności.
3. Zwrot opłaty za dni nieobecności innym osobom obowiązanym do wnoszenia opłat za
pobyt w domu pomocy społecznej następuje, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej
osoby.
4. Kwotę zwrotu nalicza się dzieląc kwotę odpłatności mieszkańca przez liczbę dni
kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni nieobecności ( pobytu) u osoby
zobowiązanej do wnoszenia odpłatności.
5. Zwrot nie należy się w przypadkach:
a) jeżeli liczba dni nieobecności przekracza 21 kalendarzowych w roku,
b) jeżeli mieszkaniec lub osoba uprawniona nie poinformowała o planowanej
nieobecności z wyłączeniem zdarzeń losowych o których mowa pkt 3 b,
c) jeżeli mieszkaniec domu lub osoba uprawniona nie poinformowała o zmianach
terminów planowanej nieobecności
6. Zwrot należności z tytułu odpłatności za pobyt w przypadku:
a) śmierci mieszkańca - po stosownych rozliczeniach naliczone kwoty podlegają
zwrotowi organom wnoszącym opłatę a z części wnoszonej przez mieszkańca jego
prawnym spadkobiercom,
b) rezygnacji mieszkańca z pobytu w domu pomocy społecznej – po stosownych
rozliczeniach naliczone kwoty podlegają zwrotowi organom wnoszącym opłatę, a z
części opłaty wnoszonej przez mieszkańca zwrotu dokonuje się bezpośrednio
mieszkańcowi.
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ROZDZIAŁ IV
Zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt
w domu pomocy społecznej
§ 11
Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w domu zwalnia się na ich wniosek
częściowo lub całkowicie z opłaty, jeżeli:
1. ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku
wsparcia lub innej placówce,
2. występują uzasadnione okoliczności, w szczególności: długotrwała choroba, bezrobocie,
niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski
żywiołowej,
3. małżonkowie, wstępni, zstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia ,
4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.
§ 12
Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat w stosunku do osób
umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed
01 stycznia 2004 roku wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, po
uwzględnieniu sytuacji materialnej i społecznej osób zobowiązanych do ponoszenia opłat.
§ 13
Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat w stosunku do osób
umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego
po 01 stycznia 2004 roku podejmuje gmina, z której osoba została skierowana, pokrywając za
mieszkańca kwotę odpowiadająca wysokości zwolnienia z opłaty.
§ 14
Decyzję określoną w § 12 wydaję się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
§ 15
Osoba zwolniona częściowo lub całkowicie z odpłatności zobowiązana jest do informowania
o każdorazowych zmianach mających wpływ na sytuację materialną i społeczną w okresie
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia .
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