
 
 
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 2122/2022         

 
Druk Nr 
Projekt z dnia 
 

 
                   UCHWAŁA NR                      

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 
                                                                    z dnia                       
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 97 
ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 794, 803, 
1296, 1981, 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700 i 1812), Rada Miejska 
w Łodzi 

uchwala, co następuje: 
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miasto Łódź i na zlecenie Miasta 
Łodzi. 

§ 2. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w dziennym domu pomocy, tj. domu 
dziennego pobytu, Dziennym Domu „Senior – WIGOR” oraz domu dziennego pobytu dla osób 
niepełnosprawnych, ustala się w następujący sposób: 

Kwota dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na 
osobę w rodzinie w stosunku do kwoty kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Wysokość miesięcznej 
opłaty za pobyt 

powyżej 100% do 150% 200 zł 

powyżej 150% do 200% 225 zł 

powyżej 200% do 250% 250 zł 

powyżej 250% do 300% 275 zł 

powyżej 300% do 350% 300 zł 

powyżej 350% do 400% 325 zł 

powyżej 400% 350 zł 

2. Opłatę za pobyt w dziennym domu pomocy ustala się za pełny miesiąc kalendarzowy. 
3. Opłata za niepełny miesiąc ponoszona jest proporcjonalnie do liczby dni pobytu osoby 

w placówce, w danym miesiącu kalendarzowym. Obniżenie odpłatności z powodu 
nieobecności może być zastosowane pod warunkiem jej zgłoszenia minimum jeden dzień 
wcześniej. 

4. W przypadku osób korzystających z miejsc noclegowych w domu dziennego pobytu 
dla osób niepełnosprawnych, odpłatność wzrasta o 3 zł 50 gr za dobę. 

https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=60899&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct


 
§ 3. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży ustala się w wysokości 35% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej 
lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się 
za każdy miesiąc kalendarzowy. 

3. W przypadku, gdy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie 
obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie do liczby dni 
pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w danym miesiącu 
kalendarzowym. 

4. Ustalenie wysokości odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży odbywa się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego  
w drodze decyzji administracyjnej zawierającej sposób płatności. 

§ 4. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala 
się w następujący sposób: 

Kwota dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na osobę 
w rodzinie w stosunku do kwoty 
kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej lub kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie 
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej 

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt  
w stosunku do dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na osobę  
w rodzinie osoby skierowanej do 
schroniska dla osób bezdomnych 

do 50% 15% 

powyżej 50% do 100%  30% 

powyżej 100%  50% 

2. Opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za każdy miesiąc 
kalendarzowy. 

3. W przypadku, gdy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych nie obejmuje pełnego 
miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie do liczby dni pobytu w schronisku 
dla osób bezdomnych w danym miesiącu kalendarzowym. 

§ 5. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się 
w następujący sposób: 
1) w przypadku mieszkań chronionych zapewniających całodzienne wyżywienie –  

w wysokości od 35% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu 
na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 
lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 



 
2) w przypadku mieszkań chronionych niezapewniających wyżywienia – w wysokości 20% 

kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę  
w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy. 
3. W przypadku, gdy pobyt w mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca 

kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie do liczby dni pobytu w mieszkaniu 
chronionym w danym miesiącu kalendarzowym. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr LIII/1008/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 311, poz. 2889), zmieniona 
uchwałą Nr LXI/1174/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego Nr 250, poz. 2263). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2023 r. 
 

        Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łodzi 
 
 
Marcin GOŁASZEWSKI 

Projektodawcą jest 
Prezydent Miasta Łodzi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


