
OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 
24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały 
Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 
5 maja 2014 r. poz. 2647), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. 2014 r. poz. 3907).

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Grzegorz Łukaszek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 3932



               Załącznik do Obwieszczenia
                       Rady Miasta Mysłowice
                    z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR LIV/1018/14
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatno ści za pobyt w o środkach wsparcia

i mieszkaniach chronionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2013 r.  poz.  594 z  późn.  zm.)  oraz art.  17 ust.  2  pkt  3,

art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163

z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Ustalić w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach

wsparcia i mieszkaniach chronionych, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały:

1) Załącznik Nr 1 - Dom Dziennego Pobytu „ Złota Jesień”,

2) Załącznik Nr 2 - Tymczasowe Schronienie dla bezdomnych mężczyzn,

3) Załącznik Nr 3 - Mieszkanie Wspólnotowe dla kobiet i kobiet z dziećmi,

4) Załącznik Nr 4 - Hostel działający przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej,

5) Załącznik Nr 5 - Mieszkania Chronione dla usamodzielniających się wychowanków placówek 

opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.     

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/420/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie organizacji

oraz  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  świadczenia  udzielane  przez  jednostki  wchodzące

w skład struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

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

Śląskiego.
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      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/1018/14
               Rady Miasta Mysłowice
                    z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatno ści za świadczenia udzielane w Domu Dziennego Pobytu

„ Złota Jesie ń” Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

Dom  Dziennego  Pobytu  jest  ośrodkiem  wsparcia  powołanym  do  realizacji  zadań  własnych  gminy

przeznaczonym dla osób, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność  wymagają częściowej

opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

1. Wysokość  i  sposób  wnoszenia  opłat  za  pobyt  w  ośrodku  wsparcia   określony  jest  w  decyzji

administracyjnej wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice. 

2. Odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu ustala się w wysokości kosztów wyżywienia.

3. Dzienna stawka żywieniowa, w tym cena obiadu w Domu Dziennego Pobytu wyliczana jest na podstawie

rzeczywistych kosztów poniesionych na wyżywienie w placówce w roku poprzedzającym rok, w którym

dokonuje się wyliczenia podzielonych przez maksymalną ilość miejsc i ilość dni roboczych w roku. 

4. 1Wysokość  dziennej  stawki  żywieniowej  w  placówce  jest  aktualizowana  co  roku  i  wprowadzana

zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora MOPS

5. Wysokość miesięcznych opłat za pobyt w Domu Dziennego Pobytu stanowi iloczyn dni pobytu w danym

miesiącu kalendarzowym i kwotę dziennej stawki żywieniowej.

6. Osoby skierowane  do  Domu Dziennego  Pobytu  wymienione,  w  pkt.  1  nie  ponoszą  opłat  określonych

w pkt. 5, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

7. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  zwłaszcza  w  sytuacjach  losowych  lub  gdy  osoba

przebywająca w ośrodku wsparcia ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem, Dyrektor Miejskiego

Ośrodka Pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub wniosek pracownika socjalnego może

częściowo lub całkowicie zwolnić w/w osobę z ponoszenia odpłatności. 

8. Opłata, o której mowa w pkt. 5 stanowi dochód gminy.

1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca
2014  r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. 2014 r. poz. 3907).
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      Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/1018/14
               Rady Miasta Mysłowice
                    z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatno ści za świadczenia udzielane w Tymczasowym Schronieniu

dla bezdomnych m ężczyzn Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

Tymczasowe  Schronienie  jest  ośrodkiem  wsparcia  powołanym  do  realizacji  zadań  własnych  gminy

o charakterze obowiązkowym w zakresie udzielania schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Mysłowic.

1. Wysokość  i  sposób  wnoszenia  opłat  za  pobyt  w  ośrodku  wsparcia   określony  jest  w  decyzji

administracyjnej wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice. 

2. Dzienny koszt  utrzymania  osoby w Tymczasowym  Schronieniu  ustala  się  na  podstawie  rzeczywistych

kosztów poniesionych  na  działalność  placówki  z  wyłączeniem  wydatków inwestycyjnych  oraz  kosztów

remontów w roku poprzedzającym rok, w którym dokonuje się wyliczenia podzielonych przez maksymalną

ilość miejsc i ilość dni w roku.

3. 2Średni dzienny koszt utrzymania w placówce jest aktualizowany co roku i  wprowadzany zarządzeniem

wewnętrznym Dyrektora MOPS.

4. Zasady odpłatności za pobyt w Tymczasowym Schronieniu określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnej w % określony na 
podstawie art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona na podstawie
kosztów pobytu za 1 dzień

do 100% nieodpłatnie
pow. 100% do 150% 30%
pow. 150% do 200% 50%
pow. 200% do 250% 75% 
pow. 250% 100%

5. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  zwłaszcza  w  sytuacjach  losowych  lub  gdy  osoba

przebywająca w ośrodku wsparcia ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem, Dyrektor Miejskiego

Ośrodka Pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub wniosek pracownika socjalnego może

częściowo lub całkowicie zwolnić w/w osobę z ponoszenia odpłatności. 

6. Opłata, o której mowa w pkt. 4 stanowi dochód gminy.

7. W okresie zimowym przy Tymczasowym Schronieniu działa ogrzewalnia.

8. Osoby przebywające w ogrzewalni nie ponoszą odpłatności za pobyt w placówce.

2 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 Uchwały Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca
2014  r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. 2014 r. poz. 3907).
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      Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/1018/14
               Rady Miasta Mysłowice

       z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatno ści za świadczenia udzielane w Mieszkaniu Wspólnotowym

Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

Mieszkanie  Wspólnotowe  jest  ośrodkiem  wsparcia  powołanym  do  realizacji  zadań  własnych  gminy

o charakterze obowiązkowym w zakresie udzielania schronienia bezdomnym kobietom z terenu Mysłowic

1. Wysokość i sposób wnoszenia opłat za pobyt w ośrodku wsparcia określony jest w decyzji administracyjnej

wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice. 

2.  Dzienny  koszt  utrzymania  osoby  w  Mieszkaniu  Wspólnotowym  ustala  się  na  podstawie  rzeczywistych

kosztów poniesione na działalność placówki z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych oraz kosztów remontów

w roku poprzedzającym rok, w którym dokonuje się wyliczenia podzielonych przez maksymalną ilość miejsc i

ilość dni w roku.

3.  3Średni  dzienny koszt  utrzymania w placówce jest aktualizowany co roku i  wprowadzany zarządzeniem

wewnętrznym Dyrektora MOPS.

4. Zasady odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Wspólnotowym określa poniższa tabela:

Dochód na osobę 
samotną określony        
w art. 8 ust. 1 ustawy    
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności 
w % liczona na 
podstawie kosztów 
pobytu za 1 dzień

Dochód na osobę        
w rodzinie określony  
w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności       
w % liczona na podstawie 
kosztów pobytu za 1 dzień

do  100% nieodpłatnie do   100% nieodpłatnie
pow. 100% do 150% 30% pow. 100% do 150% 20%
pow. 150% do 200% 50% pow. 150% do 200% 30%
pow. 200% do 250% 75% pow. 200% do 250% 50%
 pow. 250% 100%  pow. 250% do 300% 75%

 pow. 300% 100%

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w sytuacjach losowych lub gdy osoba przebywająca

w ośrodku wsparcia ponosi  znaczne wydatki związane z leczeniem, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy

społecznej  na  wniosek  osoby  zainteresowanej  lub  wniosek  pracownika  socjalnego  może  częściowo  lub

całkowicie zwolnić w/w osobę z ponoszenia odpłatności. 

6. Opłata, o której mowa w pkt. 4 stanowi dochód gminy.

3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 Uchwały Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca
2014  r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. 2014 r. poz. 3907).
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      Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/1018/14

               Rady Miasta Mysłowice
                    z dnia 24 kwietnia 2014 r.

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatno ści za świadczenia udzielane w Hostelu O środka Interwencji

Kryzysowej Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

Hostel  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  jest  ośrodkiem  wsparcia  powołanym  do  realizacji  zadań  powiatu

z  zakresu  udzielania  poradnictwa  specjalistycznego  oraz  schronienia  przez  całą  dobę  dla  matek

z  małoletnimi  dziećmi  oraz  kobiet  w  ciąży  z  terenu  Mysłowic  dotkniętych  przemocą  lub  znajdujących  się

w innej sytuacji kryzysowej.

1. Wysokość  i  sposób  wnoszenia  opłat  za  pobyt  w  ośrodku  wsparcia   określony  jest  w  decyzji

administracyjnej wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice. 

2. Dzienny koszt utrzymania osoby w Hotelu OIK ustala się na podstawie rzeczywistych kosztów poniesione

na  działalność  placówki  z  wyłączeniem  wydatków  inwestycyjnych  oraz  kosztów  remontów  w  roku

poprzedzającym rok w którym dokonuje się wyliczenia podzielonych przez maksymalna ilość miejsc i ilość

dni w roku.

3. 4Średni dzienny koszt utrzymania w placówce jest aktualizowany co roku i  wprowadzany zarządzeniem

wewnętrznym  Dyrektora MOPS.

4. Zasady odpłatności za pobyt w Hostelu OIK określa poniższa tabela:

Dochód na osobę 
samotną określony     
w art. 8 ust.1 ustawy 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności
w % liczona na 
podstawie kosztów 
pobytu za 1 dzień

Dochód na osobę         
w rodzinie określony     
w art. 8 ust. 1 ustawy    
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności     
w % liczona na podstawie
kosztów pobytu za 1 
dzień

do  100% nieodpłatnie do  100% nieodpłatnie
pow. 100% do 150% 30% pow. 100% do 150% 20%
pow. 150% do 200% 50% pow. 150% do 200% 30%
pow. 200% do 250% 75% pow. 200% do 250% 50%
 pow. 250% 100%  pow. 250% do 300% 75%

 pow. 300% 100%

5. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  zwłaszcza  w  sytuacjach  losowych  lub  gdy  osoba

przebywająca w ośrodku wsparcia ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem, Dyrektor Miejskiego

Ośrodka Pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub wniosek pracownika socjalnego może

częściowo lub całkowicie zwolnić w/w osobę z ponoszenia odpłatności. 

6. Opłata, o której mowa w pkt. 4 stanowi dochód gminy.

4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 Uchwały Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca
2014  r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. 2014 r. poz. 3907).
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      Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/1018/14
                         Rady Miasta Mysłowice

                                                                                                               z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatno ści za świadczenia udzielane w mieszkaniu chronionym dla

usamodzielniaj ących si ę wychowanków placówek opieku ńczo – wychowawczych i rodzin zast ępczych

Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

Mieszkanie  chronione  dla  usamodzielniających  się  wychowanków  placówek  opiekuńczo  wychowawczych

i  rodzin  zastępczych  przeznaczone  jest  dla  potrzeb  pełnoletnich  osób  usamodzielnianych,  które  przy

odpowiednim  wsparciu  mogą  samodzielnie  żyć  w  środowisku.  Mieszkanie  jest  formą  pomocy społecznej,

przygotowujące  pod  opieką  specjalistów  przebywające  tam  osoby  do  prowadzenia  samodzielnego  życia.

Zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz integracji ze społecznością lokalną.

1. Wysokość  i  sposób  wnoszenia  opłat  za  pobyt  w  mieszkaniu  chronionym  określony  jest  w  decyzji

administracyjnej wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice. 

2. Osoba zamieszkująca w Mieszkaniu  chronionym  dla  usamodzielniających się  wychowanków placówek

opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych  jest obowiązana do ponoszenia kosztów utrzymania

mieszkania  proporcjonalnie  do  swoich  dochodów.  Miesięczną  opłatę  za  pobyt  ustala  się  w  kwocie

odpowiadającej  10% dochodów osoby  w nim  przebywającej,  nie  więcej jednak  niż  koszty  utrzymania

jednego mieszkańca w mieszkaniu.

3. Osoby  nie  ponoszą  opłat,  jeżeli  ich  dochód  nie  przekracza  kryterium  dochodowego  określonego

w ustawie o pomocy społecznej.

4. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  zwłaszcza  w  sytuacjach  losowych  lub  gdy  osoba

przebywająca w ośrodku wsparcia ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem, Dyrektor Miejskiego

Ośrodka Pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub wniosek pracownika socjalnego może

częściowo lub całkowicie zwolnić w/w osobę z ponoszenia odpłatności. 

5. Opłata, o której mowa w pkt. 2 stanowi dochód gminy.
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