
Uchwała Nr 850/XXXIII/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 5 września 2013 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy 

Lublin – miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 
art. 92 ust. 1 pkt 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548 z późn. 
zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych realizujących zadania Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu, 
w tym: 

1) w ośrodkach wsparcia będących jednostkami pomocy społecznej dziennego pobytu, 
zwanych w treści niniejszej uchwały „ośrodkami wsparcia dziennego”, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) w ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w ośrodkach wsparcia prowadzących miejsca całodobowe okresowego pobytu, zwanych 
w treści niniejszej uchwały „całodobowymi ośrodkami wsparcia”, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) w mieszkaniach chronionych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała nr 682/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych i ośrodkach wsparcia zmieniona uchwałą nr 267/XV/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 24 listopada 2011 r. oraz uchwałą nr 495/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 
28 czerwca 2012 r. 

§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2013 roku. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 850/XXXIII/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 5 września 2013 r. 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego

§ 1
1.  Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego ponoszą osoby, których dochód na osobę samotnie 

gospodarującą lub osobę w rodzinie przekracza odpowiednie kryterium dochodowe, o którym mowa
w ustawie o pomocy społecznej.

2.  Opłata  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  dziennego  ponoszona  jest  w  okresach  miesięcznych,  
proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu, w których osoba korzysta z usług ośrodka.

§ 2
1.  Opłata ponoszona przez osobę skierowaną za przyznane usługi w ośrodku wsparcia dziennego nie może 

być wyższa niż koszt świadczonych usług.
2.  Procentową  wysokość  odpłatności  za  usługi  świadczone  przez  ośrodek  wsparcia  dziennego,  określa 

poniższa tabela, z uwzględnieniem ust. 1:

Pkt Zakres usług Wysokość odpłatności za usługi świadczone przez ośrodek 
wsparcia dziennego

1) usługi z obiadem 10 % kwoty dochodu na osobę 
lub osobę w rodzinie nieodpłatnie, gdy dochód na 

osobę samotnie gospodarującą 
lub osobę w rodzinie nie 

przekracza kryterium 
dochodowego, o którym mowa 
w ustawie o pomocy społecznej

2) usługi bez obiadu 3 % kwoty dochodu na osobę 
lub osobę w rodzinie

3) usługa obiadu z dowozem 
do miejsca zamieszkania

7 % kwoty dochodu na osobę 
lub osobę w rodzinie
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 850/XXXIII/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 5 września 2013 r. 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 

§ 1
1. W ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży:

1) usługi opiekuńcze, prozdrowotne oraz w zakresie rehabilitacji społecznej i fizycznej świadczone są 
nieodpłatnie;

2) usługi  żywieniowe i transportowe oraz korzystanie z miejsca całodobowego okresowego pobytu  
świadczone są odpłatnie.

2. Opłatę za przyznane usługi odpłatne ponoszą osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą 
lub  osobę  w  rodzinie  przekracza  odpowiednie  kryterium  dochodowe,  o  którym  mowa  w  ustawie
o pomocy społecznej.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, ponoszona jest w okresach miesięcznych, proporcjonalnie do ilości dni,  
w których osoba skierowana korzysta z odpłatnych usług ośrodka wsparcia. 

§ 2
1.   Wysokość odpłatności za przyznane usługi odpłatne świadczone przez ośrodek wsparcia uzależniona jest 

od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.
2.   Procentową wysokość odpłatności za przyznane usługi  odpłatne świadczone przez ośrodek wsparcia  

określa poniższa tabela:

Pkt
Dochód osoby określony wg. 

kryterium art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za usługi 
świadczone odpłatnie

Osoby samotnie 
gospodarujące Osoby w rodzinie

1) 100 % i poniżej nieodpłatnie nieodpłatnie

2) powyżej 100 do 200 %  5 % 10 %

3) powyżej 200 do 250 % 10 % 15 %

4) powyżej 250 do 300 % 20 % 30 %

5) powyżej 300 do 350 % 30 % 40 %

6) powyżej 350 do 400 % 50 % 60 %

7) powyżej 400 do 500 % 80 % 90 %

8) powyżej 500 % 100 % 100 %
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 850/XXXIII/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 5 września 2013 r. 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w całodobowych ośrodkach wsparcia 

§ 1
Opłatę za pobyt  w całodobowych ośrodkach wsparcia ponoszą osoby samotnie gospodarujące lub osoby
w rodzinie,  których  dochód przekracza odpowiednie  kryterium dochodowe,  o  którym mowa  w ustawie
o pomocy społecznej.

§ 2
1.   Opłata  za  pobyt  w całodobowym  ośrodku wsparcia  obejmuje  korzystanie  z  miejsca  całodobowego 

okresowego pobytu i usługi świadczone przez ośrodek.
2.   Opłata za pobyt w całodobowych ośrodkach wsparcia ponoszona jest w okresach miesięcznych.
3.   Opłata za niepełny miesiąc pobytu w całodobowych ośrodkach wsparcia ponoszona jest proporcjonalnie 

do  ilości  dni  pobytu  osoby  w  ośrodku  w  danym  miesiącu  kalendarzowym  rozpoczynającym  lub 
kończącym pobyt. 

§ 3
1. Wysokość  opłaty  za  pobyt  w  całodobowych  ośrodkach  wsparcia  uzależniona  jest  od  sytuacji 

dochodowej osoby kierowanej.
2. Procentową  wysokość  odpłatności  osoby  kierowanej  za  pobyt  w  całodobowym  ośrodku  wsparcia 

określa poniższa tabela:

Pkt
Dochód osoby określony wg. 

kryterium art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za pobyt
w całodobowym ośrodku wsparcia 

Osoby samotnie 
gospodarujące Osoby w rodzinie

1) 100 % i poniżej nieodpłatnie nieodpłatnie

2) powyżej 100 do 150 % 5 % 10 %

3) powyżej 150 do 200 % 10 % 15 %

4) powyżej 200 do 250 % 20 % 30 %

5) powyżej 250 do 300 % 30 % 40 %

6) powyżej 300 % 100 % 100 %
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Załącznik nr 4
do uchwały nr 850/XXXIII/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 5 września 2013 r. 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

§ 1
1. Opłatę  za  pobyt  w  mieszkaniach  chronionych  ponoszą  osoby,  których  dochód  na  osobę  samotnie 

gospodarującą lub osobę w rodzinie przekracza odpowiednie kryterium dochodowe, o którym mowa
w ustawie o pomocy społecznej z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może  
być niższa niż 100% tego kryterium.

2. Opłata za pobyt w mieszkaniach chronionych ponoszona jest w okresach miesięcznych, poczynając od  
miesiąca zamieszkania osoby lub rodziny w mieszkaniu chronionym.

3. Opłata za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszona jest proporcjonalnie do ilości 
dni pobytu w miesiącu rozpoczynającym lub kończącym pobyt.

§ 2
1. Opłata za pobyt osoby w mieszkaniu chronionym obejmuje:

1) koszt utrzymania mieszkania chronionego przypadający na osobę lub rodzinę;
2) koszt  uzgodnionych  usług  świadczonych  osobie  lub  osobie  w  rodzinie  w  ramach  wsparcia 

udzielanego w mieszkaniu chronionym.
2. Na koszt utrzymania mieszkania składają się koszty jego eksploatacji, w tym: opłaty czynszowe, opłaty  

za zużycie energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi  
telekomunikacyjne, usługi RTV, Internet i inne media, jeżeli mieszkanie jest w nie wyposażone.

3. Koszt przypadający na jedną osobę oblicza się jako iloraz kosztów utrzymania mieszkania i liczby osób 
w mieszkaniu.

4. Koszt przypadający na rodzinę oblicza się jako iloczyn kosztu przypadającego na jedną osobę i ilości  
osób w rodzinie.

5. Koszt uzgodnionych usług świadczonych osobie lub osobie w rodzinie w ramach wsparcia udzielonego 
w mieszkaniu chronionym oblicza się jako sumę iloczynów liczby godzin poszczególnych usług i ich  
kosztów.

§ 3
1. Wysokość opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby 

kierowanej.
2. Procentową wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa poniższa tabela:

Pkt
Dochód osoby określony wg. 

kryterium art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu 
chronionym i świadczone w nim wsparcie

Osoby samotnie 
gospodarujące Osoby w rodzinie

1) 100 % i poniżej nieodpłatnie nieodpłatnie

2) powyżej 100 do 150 %  30 %  40 %

3) powyżej 150 do 200 %  40 %  50 %

4) powyżej 200 do 250 %  50 %  60 %

5) powyżej 250 do 300 %  60 %  70 %

6) powyżej 300 % 100 % 100 %
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