
Uchwała Nr XXXII/186/2017  

             Rady Gminy Rozdrażew 

             z dnia 29 września 2017 r. 

 

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych  

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 97 ust. 5 ustawy z dnia                        

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), Rada Gminy Rozdrażew 

uchwala, co następuje: 

 

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

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych mieszkańców 

Gminy Rozdrażew, w tym osoby bezdomne, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt 

stały na terenie Gminy Rozdrażew. 

 

§ 2. Pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego jest odpłatny. Gmina 

Rozdrażew pokrywa część kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem 

utrzymania w ośrodku lub mieszkaniu chronionym a opłatą uiszczaną przez osobę umieszczoną 

w ośrodku lub mieszkaniu chronionym.  
 

§ 3. Miesięczny/ dzienny koszt utrzymania osoby, zasady regulowania odpłatności oraz szczegółowe 

zasady funkcjonowania ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego ustalane będą na podstawie 

porozumienia/umowy zawartej pomiędzy kierownikiem GOPS a kierownikiem ośrodka wsparcia lub 

mieszkania chronionego, na terenie którego przebywa osoba skierowana. 

 

§ 4. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej, ustala się następującą odpłatność na zasadach określonych w tabeli: 

 

Lp. 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub dochód na osobę w rodzinie 

w stosunku do kryterium, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o 

pomocy społecznej wyrażony procentach 

Wysokość odpłatności 

wyrażona w % kosztów 

utrzymania w ośrodkach 

wsparcia  i mieszkaniach 

chronionych osoby 

samotnie gospodarującej: 

Wysokość odpłatności 

wyrażona w % kosztów 

utrzymania w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach 

chronionych osoby 

w rodzinie: 

1. Do 100% Bezpłatnie Bezpłatnie 

2. Powyżej 100% - 150% 10-20% 20-30% 

3. Powyżej 150% - 200% 20-30% 30-40% 

4. Powyżej 200% - 300% 50-60% 60-70% 

5. Powyżej 300% 100% 100% 

  

§  5. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia lub w mieszkaniu chronionym nie obejmuje 

pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc 

kwotę opłaty przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.  

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

        Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur Jakubek  



Uzasadnienie 

 
 Na podstawie art. 97 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze. zm.),  

ustawy opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący 

w uzgodnieniu z osobom kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, 

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobą w rodzinie nie przekracza 

kryterium dochodowego. 

Zgodnie z art. 97 ust. 5 w/w ustawy, rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, 

w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych.  

Schronisko dla osób bezdomnych zalicza się do jednego z rodzajów ośrodków wsparcia. W związku 

z tym to nie organizacja pozarządowa ustala w drodze wewnętrznych regulacji zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku w stosunku do osób skierowanych decyzją administracyjną przez 

ośrodek pomocy społecznej, ale zastosowanie znajduje tu przepis art. 97 ust 5 ustawy o pomocy 

społecznej. 

Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu użytkowników mieszkania czy ośrodka wsparcia 

w odniesieniu do kryterium dochodowego. Aktualnie zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej /Dz. U. poz. 1058/ kryterium dochodowe uprawniające 

do świadczeń z pomocy społecznej wynosi 634zł dla osoby samotnie gospodarującej, a 514zł 

dla osoby w rodzinie.  

Stąd, konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym 

i mieszkaniach chronionych. 

 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  

 

 

 

 

 


