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Poz. 1641
UCHWAŁA NR XXXVII/712/17
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych w Katowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3 i 12, oraz ust. 2 pkt 3, art. 97 ust. 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), po przeprowadzeniu
konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2016,
poz. 1817)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Ustalić, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych, w brzmieniu określonym w załącznikach do uchwały:
1) załącznik Nr 1 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
2) załącznik Nr 2 - Schroniska dla bezdomnych mężczyzn,
3) załącznik Nr 3 - Schroniska dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi,
4) załącznik Nr 4 - Mieszkanie Chronione dla Osób Starszych, Mieszkanie Chronione dla osób Starszych lub
Niepełnosprawnych oraz Mieszkanie Chronione dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/300/07 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
w Katowicach zmieniona Uchwałą Nr XXIV/478/08 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2008 r. oraz
Uchwałą Nr LIV/1111/10 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2010 r. Tekst jednolity ogłoszony uchwałą
nr XXXV/789/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice

Krystyna Siejna
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/712/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 2 marca 2017 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DZIENNYM
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KATOWICACH.
§ 1. Korzystanie z pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, zwanym dalej Domem, jest odpłatne
według poniższych zasad, nie więcej jednak niż wynosi pełny koszt usługi:
1) zasady odpłatności za korzystanie z pobytu w Domu dla osoby samotnej:

Dochód osoby w % kryterium dochodowego na Wysokość odpłatności w % liczona w/g stawki
osobę samotną, określonego w ustawie o pomocy żywieniowej.
społecznej
do 100%
nieodpłatnie
pow. 100 do 110%
20%
pow. 110 do 120%
40%
pow. 120 do 130%
60%
pow. 130 do 160%
80%
pow. 160 do 200%
100%
pow. 200 do 250%
120%
pow. 250 do 300%
140%
pow. 300 do 350%
160%
pow. 350%
200%
2) zasady odpłatności za korzystanie z pobytu w Domu dla osób w gospodarstwach wieloosobowych:

Dochód na osobę w rodzinie w % kryterium Wysokość odpłatności w % liczona w/g stawki
dochodowego, określonego w ustawie o pomocy żywieniowej.
społecznej.
do 100%
nieodpłatnie
pow.100 do 120%
10%
pow. 120 do 140%
20%
pow. 140 do 160%
40%
pow. 160 do 180%
60%
pow. 180 do 200%
90%
pow. 200 do 230%
110%
pow. 230 do 280%
130%
pow. 280 do 350%
160%
pow. 350%
200%
§ 2. Korzystanie z posiłków na wynos jest odpłatne według poniższych zasad, nie więcej jednak niż wynosi
pełny koszt usługi:
1) zasady odpłatności za korzystanie z posiłków na wynos dla osoby samotnej:

Dochód osoby w % kryterium dochodowego na Wysokość odpłatności w % liczona w/g stawki
osobę samotną, określonego w ustawie o pomocy żywieniowej.
społecznej.
do 100%
nieodpłatnie
pow. 100 do 110%
20%
pow. 110 do 120%
40%
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50%
70%
90%
100%
110%
130%
150%

2) zasady odpłatności za korzystanie z posiłków na wynos dla osób w gospodarstwach wieloosobowych:

Dochód na osobę w rodzinie w % kryterium Wysokość odpłatności w % liczona w/g stawki
dochodowego, określonego w ustawie o pomocy żywieniowej.
społecznej.
do 100%
nieodpłatnie
pow. 100 do 120%
10%
pow. 120 do 140%
20%
pow. 140 do 160%
40%
pow. 160 do 180%
60%
pow. 180 do 200%
80%
pow. 200 do 230%
90%
pow. 230 do 280%
110%
pow. 280 do 350%
130%
pow. 350%
150%
§ 3. Korzystający z Domu są zobowiązani do regulowania należnych opłat kierownikowi placówki,
w wysokości określonej w decyzji administracyjnej, do 10-tego dnia każdego miesiąca.
§ 4. Osoba korzystająca z usług Domu może, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego być
częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za usługi, zwłaszcza ze względu na następujące
okoliczności:
1) z przeprowadzonej analizy budżetu domowego osoby, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika,
że osoba nie jest wstanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,
2) zdarzenie losowe,
3) niepełnosprawność lub długotrwała choroba powodująca udokumentowany wzrost kosztów utrzymania,
4) inne szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej.
§ 5. Jeżeli usługi świadczone są krócej niż 1 miesiąc to rozliczenie należności za usługi zostanie dokonane
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia korzystania z usług.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/712/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 2 marca 2017 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYTW SCHRONISKACH
DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN
§ 1. Pobyt w Schroniskach dla bezdomnych mężczyzn, jest odpłatny według poniższych zasad, nie więcej
jednak niż wynosi pełny koszt usługi:

Dochód osoby w % kryterium dochodowego na Wysokość odpłatności w %, liczona od stawki
osobę samotną, określonego w ustawie o pomocy bazowej za jedną dobę
społecznej
do 100%
nieodpłatnie
pow.100 do 120%
50%
pow. 120 do 140%
80%
pow. 140 do 160%
100%
pow. 160 do 180%
140%
pow. 180%
160%
§ 2. Korzystający ze Schronisk są zobowiązani do regulowania należnych opłat kierownikowi placówki,
w wysokości określonej w decyzji administracyjnej, do 10-tego dnia każdego miesiąca.
§ 3. Osoba korzystająca z usług Schroniska może, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, być
częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt, zwłaszcza ze względu na następujące
okoliczności:
1) z przeprowadzonej analizy budżetu domowego osoby, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika,
że osoba nie jest wstanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,
2) zdarzenie losowe,
3) niepełnosprawność lub długotrwała choroba powodująca udokumentowany wzrost kosztów utrzymania,
4) inne szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej.
§ 4. Jeżeli pobyt w schronisku trwa krócej niż 1 miesiąc to rozliczenie należności za pobyt zostanie
dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia pobytu.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/712/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 2 marca 2017 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W SCHRONISKACH
DLA BEZDOMNYCH KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI
§ 1. Pobyt w Schroniskach dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi, jest odpłatny według poniższych
zasad, nie więcej jednak niż wynosi pełny koszt usługi:
1) zasady odpłatności za pobyt w Schroniskach dla osób samotnych:

Dochód osoby w % kryterium dochodowego na Wysokość odpłatności w %, liczona od stawki
osobę samotną, określonego w ustawie o pomocy bazowej za jedną dobę
społecznej
do 100%
nieodpłatnie
pow.100 do 120%
50%
pow. 120 do 140%
80%
pow. 140 do 160%
100%
pow. 160 do 180%
140%
pow. 180%
160%
2) zasady odpłatności za pobyt w Schroniskach dla osób w rodzinie:

Dochód na osobę w rodzinie w % kryterium Wysokość odpłatności w %, liczona od stawki
dochodowego, określonego w ustawie o pomocy bazowej za jedną dobę
społecznej
do 100%
nieodpłatnie
pow.100 do 120%
20%
pow. 120 do 150%
40%
pow. 150 do 180%
60%
pow. 180 do 210%
80%
pow. 210 do 240%
120%
pow. 240%
160%
§ 2. Korzystający ze Schronisk są zobowiązania do regulowania należnych opłat kierownikowi placówki,
w wysokości określonej w decyzji administracyjnej, do 10-tego dnia każdego miesiąca.
§ 3. Osoba korzystająca z usług Schroniska może, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, być
częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt, zwłaszcza ze względu na następujące
okoliczności:
1) z przeprowadzonej analizy budżetu domowego osoby, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika,
że osoba nie jest wstanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,
2) zdarzenie losowe,
3) niepełnosprawność lub długotrwała choroba powodująca udokumentowany wzrost kosztów utrzymania,
4) inne szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej.
§ 4. Jeżeli pobyt w schronisku trwa krócej niż 1 miesiąc to rozliczenie należności za pobyt zostanie
dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia pobytu.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/712/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 2 marca 2017 r.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W MIESZKANIU
CHRONIONYM DLA OSÓB STARSZYCH, MIESZKANIU CHRONIONYM DLA OSÓB
STARSZYCH LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W MIESZKANIU CHRONIONYM DLA
OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
§ 1. 1. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym, zwanym dalej Mieszkaniem, jest odpłatny w wysokości ustalonej
w decyzji administracyjnej.
2. Odpłatność za korzystanie z Mieszkania ustala się na poziomie pełnych kosztów usługi. Opłatę za pobyt
w Mieszkaniu wnoszą:
1) mieszkaniec, nie więcej niż 60% dochodu osoby samotnej lub 60% dochodu na osobę w rodzinie,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, zgodnie z zawartą umową ustalającą wysokość opłaty za pobyt
mieszkańca w Mieszkaniu:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w ustawie o pomocy społecznej, jednak
kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej, z tym że kwota dochodu
pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie.
3. W przypadku odmowy zawarcia umowy ustalającej wysokość opłaty za pobyt mieszkańca w Mieszkaniu
lub niewywiązywania się osób, o których mowa w pkt. 2, z obowiązku opłaty za pobyt w Mieszkaniu, opłaty te
zastępczo wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, któremu przysługuje prawo dochodzenia zwrotu
poniesionych na ten cel wydatków.
4. Mieszkaniec nie ponosi opłat, jeśli jego dochód, w przypadku gdy jest osobą samotną, lub dochód na
osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
§ 2. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w Mieszkaniu, o których mowa w § 1 ust. 2 mogą
zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z odpłatności, w przypadku:
1) pobytu okresowego i konieczności ponoszenia opłat za dotychczas zajmowane mieszkanie,
2) konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków, w szczególności związanych z długotrwałą chorobą,
niepełnosprawnością lub zdarzeniami losowymi,
3) innych szczególnie uzasadnionych okoliczności dotyczących sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej.
§ 3. 1. W przypadku, kiedy z uzasadnionych przyczyn (np. pobyt w szpitalu lub inne zdarzenie losowe)
podopieczny nie przebywa w Mieszkaniu, zostaje zwolniony z ponoszenia odpłatności za wyżywienie.
2. W przypadku pobytu podopiecznego u rodziny nie ponosi on opłat za okres nieobecności
nie przekraczający 20 dni w roku kalendarzowym (proporcjonalnie do ilości dni pobytu).
§ 4. W przypadku wolnych miejsc w Mieszkaniu dopuszcza się możliwość umieszczenia w Mieszkaniu
osób będących mieszkańcami innych gmin, za pełną odpłatnością.
§ 5. Korzystający z Mieszkania są zobowiązani do regulowania należnych opłat kierownikowi placówki,
w wysokości określonej w decyzji administracyjnej, do 10-tego dnia każdego miesiąca.
§ 6. Jeżeli pobyt w mieszkaniu trwa krócej niż 1 miesiąc to rozliczenie należności za pobyt zostanie
dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia pobytu.

