
Projekt

z dnia  20 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – domach dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) w zw. z art. 19 pkt 11, art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej,

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domach dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, zwanych dalej „domem”. 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w domu ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w domu.

2. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność, o której mowa w ust. 1 jest ustalana 
proporcjonalnie do liczby dni pobytu w domu w danym miesiącu.

3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.) ponoszą odpłatność według poniższej tabeli : 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub osoby w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
 o pomocy społecznej

Wysokość miesięcznej odpłatności w procentach liczonych od 
średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu

powyżej 100 % do 200 % 10%
powyżej 200% do 300% 25%
powyżej 300% do 400% 45%

powyżej 400% 100%

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