projekt
UCHWAŁA Nr ......
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia ........2017 r.
zmieniająca uchwałę nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, 1579 i 1948
oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 12 i ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 i art. 97
ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn.zm. 1))
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z
małoletnimi
dziećmi
i
kobiet
w
ciąży
oraz
mieszkaniach
chronionych
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 28, poz.395) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pobyt – okres przebywania w placówce, liczony od dnia wpisania osoby do książki meldunkowej
do dnia opuszczenia przez nią placówki albo od dnia wpisania osoby na listę uczestników do dnia
skreślenia jej z tej listy, uwzględniający wyłącznie dni, w których dana placówka jest otwarta.”.
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Pobyt w placówce jest odpłatny, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Wysokość opłaty jest uzależniona od faktycznego trwania pobytu w placówce, z zastrzeżeniem
zdania drugiego i ust. 3. Opłata podlega zwrotowi osobie, która ją poniosła lub zaliczeniu na poczet
opłaty za kolejny miesiąc, w zakresie w jakim stanowi nadpłatę z tytułu skrócenia albo braku pobytu
w placówce.
3. W przypadku przebywania w placówce w okresie niepełnego miesiąca wysokość opłaty ustala
się dzieląc ustaloną kwotę miesięcznej opłaty przez ilość dni, w których dana placówka była otwarta.
4. Opłatę za pobyt dziecka w placówce stanowi kwota w wysokości 50% opłaty za osobę dorosłą.
5. Opłata wnoszona jest za każdy miesiąc z góry.
6. Osobę, która wnosi opłatę za swój pobyt w placówce można zwolnić, częściowo lub całkowicie
z wnoszenia tej opłaty, w szczególności jeżeli:
1) wnosi ona opłatę za pobyt pozostałych członków rodziny w domu pomocy lub placówce;
2) wystąpią w stosunku do niej nagłe nieprzewidziane okoliczności takie jak długotrwała choroba,
bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski
żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
3) małżonkowie, zstępni lub wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
4) jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.”.
3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 753, 1583, 1948
i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 624 i 777.

„2. Opłatę należy wnieść w terminie 5 dni od dnia przyjęcia, w wysokości proporcjonalnej za okres od
dnia przyjęcia do końca danego miesiąca. Opłatę za kolejne miesiące należy wnosić przelewem na
rachunek bankowy wskazany w decyzji, z góry do 5 dnia miesiąca, którego odpłatność dotyczy.”
4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opłatę należy wnieść w terminie 5 dni od dnia przyjęcia, w wysokości proporcjonalnej za okres od
dnia przyjęcia do końca danego miesiąca. Opłatę za kolejne miesiące należy wnosić przelewem na
rachunek bankowy wskazany w decyzji, z góry do 20 dnia miesiąca, którego odpłatność dotyczy.”.
5) w § 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Opłatę należy wnieść w terminie 5 dni od dnia przyjęcia, w wysokości proporcjonalnej za okres
od dnia przyjęcia do końca danego miesiąca. Opłatę za kolejne miesiące należy wnosić przelewem na
rachunek bankowy wskazany w decyzji, z góry do 20 dnia miesiąca, którego odpłatność dotyczy.”.
§ 2. 1.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami
do kompetencji rady gminy, a zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych
sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Z treści art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynika,
iż do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc
w mieszkaniach chronionych. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej
do zadań własnych gminy należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej
i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
Ponadto w myśl art. 19 pkt 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 myśl art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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.
Nowa uchwała doprecyzowuje dotychczasowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz
mieszkaniach chronionych.
Zmianie uległo brzmienie § 3, który obecnie stanowi m in., iż wysokość opłaty jest uzależniona od
faktycznego trwania pobytu w placówce, z zastrzeżeniem zdania drugiego i ust. 3. Opłata ta podlega
zwrotowi osobie, która ją poniosła lub zaliczeniu na poczet opłaty za kolejny miesiąc, w zakresie
w jakim stanowi nadpłatę z tytułu skrócenia albo braku pobytu w placówce.

