
UCHWAŁA NR 180/859/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

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

Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) w związku z uchwałą nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 29 maja 2012 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 2012 r., poz. 2488)

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 ośrodku wsparcia, 
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 – 25.06.2018 r.

2)zakończenie – 10.07.2018 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

Ryszard Winiarski
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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 2018 r., poz. 450 ze zm.) 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 29 maja 2012 . Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę nr XIX/196/2012                    

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 2012 r., poz. 2488). 

Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały Rady Powiatu dotyczącej określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, którą jako akt prawa 

miejscowego kieruje do konsultacji. 

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

jest celowe i uzasadnione.  

 

KIEROWNIK REFERATU                                                        CZŁONEK ZARZĄDU 

SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

   Aleksander Kasprzak                                                                  Andrzej Chroboczek 
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Załącznik nr 1                                                                                            
do uchwały nr 180/859/2018                                                                                  
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                                                  
z dnia 12 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR .............................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia ............................. 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) w związku  art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), po przeprowadzeniu wymaganych prawem 

konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt osoby w ośrodku wsparcia 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                     
%  ustalonego kosztu pobytu w ośrodku wsparcia. 

1. powyżej 100% do 130% 32%
2. powyżej 130% do 160% 52%
3. powyżej 160% do 190% 72%

powyżej 190% do 220% 92%
4. powyżej 220% 100%

2. W przypadku pobytu osoby w ośrodku wsparcia przez okres nieobejmujący pełnego miesiąca 
opłatę ustala się proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Strona 4



§ 3. 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

Ryszard Winiarski

Strona 5



Uzasadnienie

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

z 2017 r., poz. 1769 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. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) można stwierdzić, iż opłatę za pobyt w ośrodkach

wsparcia ustala podmiot kierujący, a 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 ośrodku wsparcia, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej

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

Działając w oparciu o uchwałę nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia

29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych 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 2012 r., poz. 2488) Zarząd

Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji.

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 180/859/2018 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

……………………………………………… 

                 (nazwa organizacji) 

 

……………………………………………… 

                   (dane adresowe) 

 

 

 

 

Opinie do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 

 

 

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                                                              Ryszard Winiarski 
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