
UCHWAŁA NR 117/644/2021 

ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia 16 marca 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z uchwałą nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283). 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
dotyczącej określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na temat Programu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

2. Konsultacje Programu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu i na rzecz 
mieszkańców powiatu. 

3. Konsultacje przeprowadza się w formie: 
1)pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały – kierowanymi na adres: Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowe w Raciborzu, 
Plac Okrzei 4, 47–400 Racibórz; 

2)elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: spoleczny@powiatraciborski.pl. 
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4. Termin przeprowadzenia konsultacji: 
1)rozpoczęcie – 20.03.2021 r. 
2)zakończenie – 26.03.2021 r. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
jest Aleksander Kasprzak Kierownik Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 
– Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 pokój 9B, 
– tel: 32 45 97 347, fax: 32 45 97 387, e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych. 
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  

RADCA PRAWNY 
 
 

Michalina Staniszewska-
Niestrój 

STAROSTA 
 
 

Grzegorz Swoboda 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) organy administracji publicznej prowadzą 

działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Współpraca ta, polega między innymi 

na konsultowaniu projektów aktów normatywnych.  

Dnia 18 grudnia 2018 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę nr III/29/2018 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności 

Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283). 

Ponieważ uchwała Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych 

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

jest aktem prawa miejscowego, projekt uchwały Zarząd Powiatu kieruje do konsultacji. 

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały                                

jest celowe i uzasadnione.  

 

KIEROWNIK REFERATU                                                        WICESTAROSTA 

SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

   Aleksander Kasprzak                                                                   Marek Kurpis 
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Załącznik nr 1                                                                                            
do uchwały nr 117/644/2021                                                                                  
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                                                  
z dnia 16 marca 2021 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia 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 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), po przeprowadzeniu wymaganych prawem 

konsultacji 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt osoby w domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży według następujących zasad: 

Lp. 
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód               

na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy                  

z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (%). 

Wysokość ponoszonej opłaty liczonej jako                     
%  dochodu osoby samotnie gospodarującej                        

lub dochodu na osobę w rodzinie.   
1. powyżej 100%  70% 

2. Wysokość miesięcznej opłaty ponoszonej przez osobę przebywającą w domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, obliczonej zgodnie z ust. 1, nie może być wyższa od średniego 
miesięcznego kosztu utrzymania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży ustalonego przez Starostę Raciborskiego na dany rok. 

3. W przypadku pobytu w w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dziecka 
legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności miesięczną opłatę za pobytu, ustaloną zgodnie z ust. 1, obniża się o 30%. 

4. W przypadku pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osoby 
legitymującej się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności miesięczną 
opłatę za pobyt, ustaloną zgodnie z ust. 1, obniża się o 30%. 

5. W przypadku pobytu osoby w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przez okres 
nieobejmujący pełnego miesiąca opłatę ustala się proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIV/393/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparci. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 
  

RADCA PRAWNY 
 
 

Lidia Chrzan 

 
KIEROWNIK REFERATU 
SPRAW SPOŁECZNYCH 

 
 

Aleksander Kasprzak 

 
 
 
 

 
STAROSTA 

 
 

Grzegorz Swoboda 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.

z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy między innymi prowadzenie

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Stosując odpowiednio regulację art. 97 ust.  5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej można stwierdzić, iż rada powiatu w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Ustawodawca postanawia również, iż osoby

nie ponoszą opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej

lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Koszt pobytu osoby w ośrodku wsparcia, jakim jest dom dla matek z małoletnimi dziećmi

i kobiet w ciąży, pokrywa:

1) osoba przebywająca w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży -

 w wysokości obliczonej na zasada ujętych w stosownej uchwale Rady Powiatu Raciborskiego;

2) gmina miejsca zamieszkania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi

dziećmi i kobiet w ciąży - w wysokości różnicy pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania

osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ustalonym przez

Starostę Raciborskiego na dany rok, a wysokością miesięcznej opłaty ponoszonej przez osobę

przebywającą w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Dnia 27 sierpnia 2018 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę nr XLIV/393/2018

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Realizując przytoczoną powyżej uchwałę Rady Powiatu Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w latach 2019 - 2020 wydał 55 decyzji ustalających odpłatność

za pobyt osoby w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w tym 42 decyzje

zwalniające z ponoszenia opłat. W przypadku, gdy ustalony w 2020 r. dochód osoby

wynosił 1,31 lub więcej krotności kryterium dochodowego, ustalona opłata była wyższa od dochodu

osoby przebywającej w ośrodku.

Celem uniknięcia w przyszłości opisanej sytuacji, wzorując się na art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustala się miesięczną opłatę za pobyt w domu dla matek

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w wysokości 70% dochodu danej osoby, ale nie więcej niż

średni miesięczny kosztu utrzymania osoby przebywającej w domu ustalony przez Starostę

Raciborskiego na dany rok.
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Uwzględniając fakt, iż osoby niepełnosprawne ponoszą dodatkowe koszty związane z ich

niepełnosprawnością na leczenie lub rehabilitację, ustaloną dla nich miesięczną opłatę obniża się

dodatkowo o 30%.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały

jest celowe i uzasadnione.

KIEROWNIK REFERATU SPRAW

SPOŁECZNYCH

Aleksander Kasprzak
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr 117/644/2021 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 16 marca 2021 r. 

……………………………………………… 

                 (nazwa organizacji) 

 

……………………………………………… 

                   (dane adresowe) 

 

 

 

 

Opinie do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży. 

 

 

Lp. 

Paragraf, ustęp, 

punkt proponowany                 

do zmiany 

Proponowana zmiana 
Uzasadnienie 

proponowanej zmiany 

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

Opinie ogólne 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      ………………………………………………………. 
                                                                                      (imię nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
n* - liczba proponowanej kolejnej zmian  

 

 

KIEROWNIK REFERATU                                                            STAROSTA 

SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

   Aleksander Kasprzak                                                              Grzegorz Swoboda 
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