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UZASADNIENIE 

 

 

 

W myśl art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, opłatę za pobyt  

w ośrodkach wsparcia, do których należą dzienne domy pomocy i mieszkaniach chronionych ustala 

podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby 

nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty kryterium dochodowego. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ww. ustawy rada powiatu lub rada 

gminy ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia. Niniejsza uchwała reguluje kwestię w zakresie dotyczącym odpłatności za 

pobyt w dziennych domach pomocy, w tym utworzonego od 1 grudnia br. Dziennego Domu „Senior-

WIGOR” dla rybnickich seniorów (osób nieaktywnych zawodowo 60 +). Jednocześnie traci moc 

Uchwała Nr 217/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 roku, w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”.  

 

Powyższą uchwałę wprowadza się w związku z uwagami Wydziału Nadzoru Prawnego 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nadzór prawny Wojewody wskazał, iż przytoczony powyżej art. 

97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, nie upoważnia Rady do określenia wysokości opłaty  

w konkretnie wskazanych ośrodkach wsparcia. Ponadto, zastrzeżono regulacje zawarte w § 2 ust. 2 

pkt 1 i 2, gdyż zdaniem organu nadzoru, w zakresie w jakim dotyczą prawa do nieodpłatnego 

uzyskania świadczenia, stanowią powtórzenie przepisu art. 97 ust. 1 ustawy. Analogicznie wykreślono 

z uchwały także zapis § 2 ust. 3, dotyczący częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, 

gdyż reguluje to zapis art. 64 ustawy. 

Wprowadzana uchwała reguluje zasady ponoszenia odpłatności we wszelkich ośrodkach 

wsparcia mających status dziennych domów pomocy na terenie Miasta Rybnika. 

 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,           

w związku z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, od 1 października br. 

kryterium dochodowe z pomocy społecznej wynosi 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 

514 zł dla osoby w rodzinie.  

 


