
UCHWAŁA Nr XXIII/192/20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713, 1378), art. 97 ust. 5 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z
2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala się,
co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych.

§ 2. Na zasadach określonych w §3 i § 4 uchwały ustala się wysokość opłat za pobyt w
ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym osób korzystających z tych form pomocy, jeżeli
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia niezapewniającym miejsc całodobowych 
okresowego pobytu ponoszona jest od 0,10 % do 1% dochodu osoby samotnie gospodarującej
lub dochodu na osobę w rodzinie za każdy dzień pobytu w ośrodku wsparcia, w granicach 
określonych poniższą tabelą:

Dochód osoby wyrażony procentowo w
stosunku do kryterium dochodowego o którym

mowa w ustawie o pomocy społecznej

Granice ustalenia odpłatności w ośrodku
wsparcia niezapewniającym miejsc
całodobowych okresowego pobytu

powyżej 100% do 250% od 0,10 % - do 0,25 % dochodu

powyżej 250% do 350% od 0,25 % - do 0,50 % dochodu

powyżej 350% od 0,50 % - do 1% dochodu

§ 4. 1. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym miejsca całodobowe 
okresowego pobytu i mieszkaniu chronionym ponoszona jest od 30 % do 90% dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie za pełny miesiąc pobytu, w 
granicach określonych poniższą tabelą:

Dochód osoby wyrażony procentowo w
stosunku do kryterium dochodowego o którym

mowa w ustawie o pomocy społecznej

Granice ustalenia odpłatności  w ośrodku
wsparcia zapewniającym miejsca całodobowe
okresowego pobytu i mieszkaniu chronionym

powyżej 100% do 250% od 30 % - do 50 % dochodu

powyżej 250% do 350% od 50 % - do 70 % dochodu

powyżej 350% od 70 % - do 90 % dochodu



2.W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia zapewniającym miejsca całodobowe
okresowego  pobytu  lub  w  mieszkaniu  chronionym  nie  obejmuje  pełnego  miesiąca
kalendarzowego, opłatę za pobyt oblicza się proporcjonalnie do liczby dni pobytu tj. dzieląc
miesięczną kwotę ustalonej odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez
liczbę dni  pobytu osoby korzystania ze wsparcia w danym miesiącu.

§ 5. 1.Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniu chronionym jaką 
ponosi osoba skierowana nie może być wyższa niż dochód tej osoby, jak również nie może 
przekroczyć miesięcznego kosztu jej pobytu. 
2.Różnicę pomiędzy wysokością  opłaty wnoszonej  przez osobę skierowaną, a faktycznym
kosztem jej  pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym ponosi  Miasto Rawa
Mazowiecka.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Traci moc Uchwała  NR III/7/18 Rady Miasta Rawa z dnia 6 grudnia 2018r. w 
sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 
Dziennym Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej.

§ 8.Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka
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