
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/689/21 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 4 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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, art. 41 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3 i 12, oraz ust. 2 pkt 3, art. 97 

ust. 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), 

po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2017 r. poz. 1641) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Katowice 

 

 

Maciej Biskupski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 marca 2021 r.

Poz. 1821



Załącznik do uchwały Nr XXXII/689/21 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 4 marca 2021 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DZIENNYCH 

DOMACH 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 osobę 

samotną, określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

Wysokość odpłatności w % liczona wg stawki 

żywieniowej. 

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 

dochodowego, określonego w ustawie o pomocy 

społecznej. 

Wysokość odpłatności w % liczona wg stawki 

żywieniowej. 

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. Korzystający z Domu są zobowiązani do regulowania należnych opłat kierownikowi placówki, 

w wysokości określonej w decyzji administracyjnej, do 10-tego dnia następnego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 
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