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KARTA UZGODNIEŃ 

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 343/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

 

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY 

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, 

w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych. 

Projektowana uchwała wprowadza zmiany w zakresie maksymalnej odpłatności za pobyt w dziennych 

domach pomocy społecznej, z wyłączeniem  dziennego domu pomocy społecznej przy ul. Grota-

Roweckiego 2 przeznaczonego dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz 

z niepełnosprawnością sprzężoną (w przypadku tego dziennego domu zasady odpłatności nie ulegają 

zmianie).  

W myśl obowiązującej Uchwały Nr 343/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 listopada 2019 r. 

maksymalna miesięczna odpłatność za pobyt w dziennych domach pomocy nie może przekroczyć 40% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 

kwoty 310,40 zł miesięcznie. Odpłatność w tej wysokości dotyczy wyłącznie osób z dochodem (dochód  

w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej) przekraczającym 3104 zł miesięcznie. 

Proponowana zmiana określa maksymalną wysokość odpłatności na poziomie 60% kryterium 

dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, tj. w wysokości 465,60 zł miesięcznie.  

Jednocześnie uchwała wprowadza nowe progi dochodowe, tj. próg powyżej 150% do 200% kryterium 

dochodowego ze wskaźnikiem odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy na poziomie 10% dochodu, 

próg powyżej 200% do 300% kryterium dochodowego ze wskaźnikiem odpłatności na poziomie 12% 

dochodu oraz próg powyżej 300% kryterium dochodowego ze wskaźnikiem odpłatności  na poziomie 15% 

dochodu. Dotychczas dla wszystkich osób z dochodem powyżej 150% kryterium dochodowego wskaźnik 

odpłatności wynosił 10% dochodu. Dla osób z dochodem do 150% kryterium dochodowego wskaźnik 

odpłatności nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie 5% dochodu.  

 

Konieczność wprowadzenia zmian, tj. podwyższenia pułapu maksymalnej odpłatności za korzystanie  

z dziennych domów pomocy społecznej, określenia nowych wskaźników odpłatności oraz ustalenia 

dodatkowych progów dochodowych, od których uzależniona będzie odpłatność związana jest ze 

znaczącym wzrostem kosztów bieżącego funkcjonowania tych placówek, na które składają się m.in. 

wzrosty cen żywności, oleju opałowego, gazu i energii elektrycznej.  

Dzienne domy pomocy społecznej zapewniają uczestnikom również wyżywienie w trakcie pobytu, dlatego 

też olbrzymi skok cen żywości wpłynął bezpośrednio na koszty funkcjonowania tego typu ośrodków 

wsparcia.  

Uchwała ma charakter aktu prawa miejscowego i wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU 

UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU 

 

Biorąc pod uwagę dochody osób aktualnie korzystających z dziennych domów pomocy społecznej, 

szacuje się, że po wprowadzeniu przedmiotowych regulacji wpływy z opłat za korzystanie  

z dziennych domów pomocy społecznej wzrosną o ok. 100.000 zł w skali roku. 

Dotychczasowe wpływy za korzystanie z dziennych domów pomocy społecznej wynosiły  

ok. 200.000 zł rocznie. 

Dla osób z dochodem mieszczącym się przedziale powyżej 100% do 200% kryterium dochodowego 

odpłatność za pobyt w dziennych domach pomocy nie ulegnie zmianie. Natomiast dla osób z dochodami 

powyżej 200% kryterium dochodowego wysokość odpłatności ulegnie zwiększeniu i uzależniona będzie 

od sytuacji dochodowej osoby korzystającej z dziennego domu.  

 

 

 

 

 


