UCHWAŁA NR 803/XLVII/2022
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych
Podstawa prawna:
- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),
- art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.),
- art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2268, z późn. zm.)
na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy
Społecznej oraz Komisję Finansów i Rozwoju
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych.
§ 2. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.
zm.) ponoszą odpłatność za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
według poniższej tabeli:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie w stosunku do
kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
powyżej 100% do 200%
powyżej 200% do 300%
powyżej 300% do 400%
powyżej 400%

Wysokość
miesięcznej
odpłatności
w procentach
liczonych
od
średniego
miesięcznego kosztu utrzymania w domu
10%
25%
45%
100%

§ 3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.
zm.) ponoszą odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej według poniższych
tabel:
1) dla osoby samotnie gospodarującej:
Dochód osoby samotnie gospodarującej Wysokość
miesięcznej
odpłatności
w stosunku do kryterium dochodowego w procentach
dochodu osoby samotnie
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy gospodarującej
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społecznej
powyżej 100% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 400%
powyżej 400% do 800%
powyżej 800%

3%
5%
7%
9%
11%

2) dla osoby w rodzinie:
Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do
kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
powyżej 100% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 400%
powyżej 400% do 800%
powyżej 800%

Wysokość
miesięcznej
odpłatności
w procentach dochodu na osobę w rodzinie
5%
7%
9%
11%
13%

§ 4. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.
zm.) ponoszą odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym według poniższej
tabeli:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub
na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej
powyżej 100% do 120%
powyżej 120% do 140%
powyżej 140% do 160%
powyżej 160%

Wysokość
w procentach
miesięcznych
mieszkania
50%
60%
70%
100%

miesięcznej
liczonych
kosztów

odpłatności
od
średnich
utrzymania

§ 5. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.
zm.) ponoszą odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym według poniższej
tabeli:
Dochód osoby samotnie gospodarującej
w stosunku do kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej
powyżej 100% do 200%
powyżej 200% do 300%
powyżej 300% do 500%
powyżej 500%

Wysokość
miesięcznej
odpłatności
w procentach dochodu osoby samotnie
gospodarującej
10%
20%
30%
100%

§ 6. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z
późn. zm.) ponoszą odpłatność za pobyt w klubie samopomocy według poniższej tabeli:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub Miesięczna odpłatność za pobyt w klubie
na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium samopomocy
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
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ustawy o pomocy społecznej
powyżej 100%

5zł

§ 7. 1. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.
8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268,
z późn. zm.) ponoszą odpłatność za każdy miesiąc pobytu w:
1) schronisku dla osób bezdomnych w wysokości 20% miesięcznego dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie osoby
skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych,
2) schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w wysokości 40%
miesięcznego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub miesięcznego dochodu na
osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
2. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.
zm.) ponoszą odpłatność za pobyt w:
1) schronisku dla osób bezdomnych w wysokości 50% miesięcznego dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie osoby
skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych,
2) schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w wysokości 60%
miesięcznego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub miesięcznego dochodu na
osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
§ 8. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych nie może
być wyższa od rzeczywistego miesięcznego kosztu pobytu/utrzymania w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych.
§ 9. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, ustala się
za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w danym ośrodku wsparcia lub
mieszkaniu chronionym, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność
oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu, tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni
w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przepisów ust. 1 i ust. 2 nie stosuje się do klubu samopomocy.
§ 10. Tracą moc:
1) Uchwała Nr 511/XXXII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie
organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt kobiet i kobiet z
dziećmi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku;
2) Uchwała Nr 659/XLI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie:
organizacji i zasad ponoszenia odpłatności usamodzielnianych wychowanków za pobyt w
mieszkaniach chronionych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z
odpłatności usamodzielnianych wychowanków za pobyt w mieszkaniach chronionych;
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3) Uchwała Nr 818/L/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie: organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rybniku
przy ul. Karłowicza 48;
4) Uchwała Nr 352/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie:
organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla
bezdomnych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, a także
trybu postępowania w tych sprawach;
5) Uchwała Nr 397/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku;
6) Uchwała Nr 272/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach
pomocy;
7) Uchwała Nr 296/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia schroniskach dla bezdomnych;
8) Uchwała Nr 297/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – domach
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miasta
Wojciech Kiljańczyk
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