
Uchwała XXVI/194/2021 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 7 kwietnia 2021 roku 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876 i poz. 2369) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zwanym dalej Domem, dla osób z powiatu namysłowskiego do 
wysokości pełnego kosztu utrzymania: 

1) Zasady odpłatności za pobyt w Domu, dla dorosłej osoby samotnej: 

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez 
osobę samotną do kryterium dochodowego 

określonego  
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej 

 
Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności wg 

stawki odpłatności miesięcznej  
 

do 100% Nieodpłatnie 
powyżej 100% do 150% 10% 
powyżej 150% do 200%   20%  
powyżej 200% do 250% 30% 
powyżej 250% do 300% 40% 
powyżej 300% do 350%  60% 
powyżej 350% do 400% 80% 
powyżej 400% 100% 

2) Zasady odpłatności za pobyt w Domu, dla osób w gospodarstwie wieloosobowym: 

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez 
osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 

 
Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności  

wg stawki odpłatności miesięcznej  
 

do 100% Nieodpłatnie 
powyżej 100% do 150% 15% 
powyżej 150% do 200%   25%  
powyżej 200% do 250% 35% 
powyżej 250% do 300% 45% 
powyżej 300% do 350%  65% 
powyżej 350% do 400% 85% 
powyżej 400% 100% 

2. Opłata za pobyt dziecka w Domu stanowi 50% kwoty opłaty za osobę dorosłą. 

§ 2. 1. Opłata za pobyt wnoszona jest przelewem w terminie i na rachunek bankowy wskazany w decyzji 
administracyjnej. Opłata dokonywana jest z dołu i stanowi dochód powiatu namysłowskiego.  

2. W przypadku, gdy pobyt w Domu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłaty oblicza się 
proporcjonalnie za każdy dzień faktycznego pobytu w danym miesiącu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 
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