
 
 

UCHWAŁA NR XXXIX/273/2021 
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO 

z dnia 2 sierpnia 2021 r. 

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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2020. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038) w związku  z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz., 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) 

Rada Powiatu Gdańskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży dla osób kierowanych do tego domu na podstawie decyzji Starosty Gdańskiego. 

§ 2. Dla osób których dochód, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, ustala się następującą 
miesięczną odpłatność za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży: 

L.p  Procentowy stosunek dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub dochodu na 
osobę w rodzinie do kryterium 
dochodowego 

Wysokość odpłatności wyrażona w % 
kosztów utrzymania w domu dla matek z 
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

1. powyżej 100% do 110% włącznie od 5% do 9% 
2. powyżej 110% do 120% włącznie od 10% do 15% 
3. powyżej 120% do 130% włącznie od 20% do 25% 
4. powyżej 130% do 140% włącznie od 30% do 35% 
5. powyżej 140% do 150% włącznie od 40% do 45% 
6. powyżej 150% do 160% włącznie od 50% do 55% 
7. powyżej 160% do 170% włącznie od 60% do 65% 
8. powyżej 170% do 180% włącznie od 70% do 75% 
9. powyżej 180% do 200% włącznie od 80% do 85% 
10. powyżej 200% do 250% włącznie od 90% do 95% 
11. powyżej 250% od 98% do 100% 

§ 3. W przypadku wydania decyzji kierującej na pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży na okres nieobejmujący pełnego miesiąca opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby dni pobytu. 

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt 
w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży mogą być zwolnione, na wniosek lub z urzędu, 
z części lub całości opłaty. 
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2. Zwolnienie z opłat może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy ponoszenie opłat za 
świadczone usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub jego członka rodziny nadmierne obciążenie, bądź 
też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, a zwłaszcza w związku z: 

1) ponoszeniem odpłatności za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia 
lub innej placówce; 

2) długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością powodującą konieczność ponoszenia znacznych 
i udokumentowanych wydatków związanych z procesem leczenia, rehabilitacji osoby zobowiązanej lub 
członka rodziny; 

3) ponoszeniem znacznych strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub w wyniku zdarzenia losowego; 

4) innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi. 

§ 5. Opłata uiszczenia jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca pobytu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pruszczu Gdańskim. 

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

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Gdańskiego 

 
 

Bogdan Dombrowski 
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