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UCHWAŁA NR I/5/2021 

RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz., 1876 ze zm.), uchwala się: 

§ 1.  

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

§ 2.  

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

w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej. 

§ 3.  

Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej, ustala się następującą miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia: 

L.p. Procentowy stosunek dochodu osoby 

samotnie gospodarującej lub dochodu na 

osobę w rodzinie do kryterium 

dochodowego 

Wysokość odpłatności wyrażona w % 

kosztów utrzymania w ośrodku wsparcia 

1. do 100% bezpłatnie 

2. powyżej 100% do 110% 5% 

3. powyżej 110% do 120% 10% 

4. powyżej 120% do 130% 20% 

5. powyżej 130% do 140% 30% 

6. powyżej 140% do 150% 40% 

7. powyżej 150% do 160% 50% 

8. powyżej 160% do 170% 60% 

9. powyżej 170% do 180% 70% 

10. powyżej 180% do 200% 80% 

11. powyżej 200% do 250% 90% 

12. powyżej 250% 100% 

§ 4.  

W przypadku pobytu osoby w ośrodkach wsparcia przez okres nieobejmujący pełnego miesiąca opłatę 

ustala się proporcjonalnie do liczby dni pobytu. 
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§ 5.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w ośrodkach 

wsparcia mogą być zwolnione z częściowej lub całkowitej opłaty na wniosek własny, członka rodziny lub 

pracownika socjalnego. 

§ 6.  

Zwolnienie z opłat może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy ponoszenie opłat za 

świadczone usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub jego członka rodziny nadmierne obciążenie, bądź 

też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, a zwłaszcza w związku z: 

1) ponoszeniem odpłatności za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia 

lub innej placówce; 

2) długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością powodującą konieczność ponoszenia znacznych 

i udokumentowanych wydatków związanych z procesem leczenia, rehabilitacji osoby zobowiązanej lub 

członka rodziny; 

3) ponoszeniem znacznych strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub w wyniku zdarzenia losowego; 

4) innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi. 

§ 7.  

Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia nie może przekroczyć sześciu 

miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

§ 8.  

Osoba, której została ustalona odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia zobowiązana jest do regulowania 

należnych opłat na rachunek bankowy w wysokości oraz terminach określonych w decyzji administracyjnej. 

§ 9.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 10.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego. 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu  

                                                                                         w Nowym Dworze Gdańskim 

     

                                       Robert Ciżmowski 
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UZASADNIENIE 

 

 Ustawa zobowiązuje na podstawie art. 97 ust. 5 radę powiatu lub radę gminy w drodze 

uchwały do ustalenia, w zakresie zadań własnych, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia.  

 Zgodnie z art. 19 ust. 11  ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy 

prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych 

ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

 W przypadku braku możliwości samodzielnego wykonania tego zadania powiat może zlecać 

realizację prowadzenia domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży podmiotowi 

niepublicznemu. W związku z tym zawarto umowę z Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-

Markot w Gdańsku o zapewnieniu całodobowego pobytu dla samotnych rodziców z dziećmi oraz 

kobiet w ciąży w okresie od 02.11.2020 r. do 31.12.2021 r. 

 Pobyt w domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży jest odpłatny. Osoby kierowane nie 

ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę  

w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Osoby przekraczające kryterium 

dochodowe winny wnosić opłatę za pobyt w domu dla samotnych matek i kobiet w ciąży. Rada 

powiatu w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, ustala szczegółowe zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia (dom dla samotnych matek i kobiet w ciąży). Różnicę 

między ustaloną opłatą, ponoszoną za pobyt w domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania 

w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu. Gmina będzie obciążana przez Powiat notą 

księgową. 

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia. 

 

 Przedmiotowa uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024”, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki  

i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1. Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki,  

cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie.  

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu  

                                                                                         w Nowym Dworze Gdańskim 

 

                                 Robert Ciżmowski 
 


