
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/218/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

oraz mieszkaniach chronionych 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst uchwały nr IX/218/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 

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

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 3428) z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr XVII/473/19 

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz. U. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 7789). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 - 3 uchwały 

nr XVII/473/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę nr IX/218/19 Rady 

Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

oraz mieszkaniach chronionych, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

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

Województwa Dolnośląskiego.”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

Jarosław Charłampowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

Poz. 1163



Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

UCHWAŁA NR IX/218/19 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 

z dnia 16 maja 2019 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

oraz mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378) oraz art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(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 i 2369), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz 

mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Wrocław, a także na jej zlecenie, zwanych dalej 

"placówkami". 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) odpłatność - kwota opłaty za pobyt osoby w placówce wraz z przyznanym zakresem usług; 

2) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej; 

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. 

§ 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. Wobec osoby, która korzysta z pobytu w placówce można odstąpić od ustalenia opłaty za dany okres, 

w przypadku gdy: 

1) wnosi ona opłatę za pobyt pozostałych członków rodziny w domu pomocy społecznej lub placówce; 

2) występują 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 ona w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko. 

Rozdział 2. 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy 

§ 4. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w dziennym domu pomocy ustala się na następujących 

zasadach: 
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Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez 

osobę do kryterium dochodowego 

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt 

Powyżej 100 % do 150 % do 80 zł 

Powyżej 150 % do 200 % od 81 do 150 zł 

Powyżej 200 % nie mniej niż 151 zł 

2. Opłatę ustaloną na zasadach, o których mowa w ust. 1, należy wnieść w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

do dziennego domu pomocy, 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. 

Rozdział 3. 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

§ 5. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym ustala się na 

następujących zasadach: 

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez 

osobę do kryterium dochodowego 

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt 

Powyżej 100 % do 150% do 200 zł 

Powyżej 150 % do 200% od 201 do 400 zł 

Powyżej 200 % nie mniej niż 401 zł 

2. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym ustala się na 

następujących zasadach: 

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez 

osobę do kryterium dochodowego 

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt 

Powyżej 100 % do 150 % do 150 zł 

Powyżej 150 % do 200 % od 151 do 300 zł 

Powyżej 200 % nie mniej niż 301zł 

3. Opłatę ustaloną na zasadach, o których mowa w ust. 1 albo ust. 2, należy wnieść w terminie 5 dni od dnia 

przyjęcia do mieszkania chronionego treningowego lub mieszkania chronionego wspieranego, 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. 

Rozdział 4. 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

§ 6. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

ustala się na następujących zasadach: 

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez 

osobę do kryterium dochodowego 

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt 

Powyżej 100 % do 150 % do 150 zł 

Powyżej 150 % do 200 % od 151 do 300 zł 

Powyżej 200 % nie mniej niż 300 zł - do wysokości średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania 

2. Opłatę ustaloną na zasadach, o których mowa w ust. 1, należy wnieść w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 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. 

Rozdział 5. 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

§ 7. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się na 

następujących zasadach: 
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Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez 

osobę do kryterium dochodowego 

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt 

Powyżej 100 % do 150 % do 150 zł 

Powyżej 150 % do 200 % od 151 do 300 zł 

Powyżej 200 % nie mniej niż 300 zł 

2. Opłatę ustaloną za zasadach, o których mowa w ust. 1, należy wnieść w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

do schroniska dla osób bezdomnych, 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. 

3. 1)Do opłat wnoszonych przez osoby, o których mowa w art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, zasady określone w ust. 2 oraz w § 3 ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 6. 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

§ 8. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi ustala się na następujących zasadach: 

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez 

osobę do kryterium dochodowego 

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt 

Powyżej 100 % do 150 % do 150 zł 

Powyżej 150 % do 200 % od 151 do 300 zł 

Powyżej 200 % nie mniej niż 300 zł 

2. Opłatę ustaloną na zasadach, o których mowa w ust. 1, należy wnieść w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 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. 

3. 2) Do opłat wnoszonych przez osoby, o których mowa w art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, zasady określone w ust. 2 oraz w § 3 ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.  

Rozdział 7. 

Przepisy końcowe 

§ 9. Traci moc uchwała 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 społecznej, domu dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 28, 

poz. 395, z 2017 r. poz. 3953 oraz z 2018 r. poz. 4617). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.3)  

                                                      
1) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XVII/473/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniającej 

uchwałę nr IX/218/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 7789). 
2) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
3) Uchwała została ogłoszona w dniu 24 maja 2019 r. 
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