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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia .................... 2022 r. 

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 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2268 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie 
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami) 

Rada Miejska w Sosnowcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 343/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Odpłatność za pobyt w dziennych domach pomocy, z wyłączeniem Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej w Sosnowcu przy ul. Grota-Roweckiego 2,  ustala się proporcjonalnie do okresu 
przyznanego pobytu w oparciu o tabelę nr 4, z zastrzeżeniem, że odpłatność miesięczna za pobyt 
nie może być wyższa niż 60% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego 
w ustawie o pomocy społecznej. 
Tabela 4 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w 

ustawie o pomocy społecznej 

Wskaźnik odpłatności miesięcznej 
za pobyt dzienny  

w dziennym domu pomocy 
powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego 5% dochodu* 
powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego 10% dochodu* 
powyżej 200% do 300% kryterium dochodowego 12% dochodu* 

powyżej 300% kryterium dochodowego 15% dochodu* 

*dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej; w przypadku osób samotnie 
gospodarujących -% dochodu osoby samotnie gospodarującej; w przypadku osób w rodzinie -% 
dochodu na osobę w rodzinie.”. 

2. po § 5 wprowadza się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grota-Roweckiego 
2 ustala się proporcjonalnie do okresu przyznanego pobytu w oparciu o tabelę nr 4a, z zastrzeżeniem, że 
odpłatność miesięczna za pobyt nie może być wyższa niż 40% kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, określonego w ustawie o pomocy społecznej. 
Tabela 4a 
Dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o 
pomocy społecznej 

Wskaźnik odpłatności miesięcznej za 
pobyt dzienny w dziennym domu 

pomocy 

Wskaźnik odpłatności miesięcznej 
za pobyt całodobowy w dziennym 

domu pomocy 

powyżej 100% do 150% kryterium 5% dochodu 15% dochodu* 
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dochodowego 
powyżej 150% kryterium dochodowego 10% dochodu 20% dochodu* 

*dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej; w przypadku osób samotnie 
gospodarujących -% dochodu osoby samotnie gospodarującej; w przypadku osób w rodzinie -% 
dochodu na osobę w rodzinie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sosnowcu 

 
 

Ewa Szota 
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