
UCHWAŁA NR  XLIX /295 / 2017
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 
730 i poz. 935) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48, art. 48a ust. 1 i 2, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, Dz. U. z 2017 r. poz. 38) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójt Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
U z a s a d n i e n i e Zgodnie z art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada Gminy 
w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne. 

Id: VQTWO-YWDOI-KVYYX-WIFGW-RRCFG. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XLIX / 295 / 2017
Rady Gminy w Czarnocinie 
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

§ 1

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o :
1) odpłatność – należy przez to  rozumieć kwotę opłaty za  pobyt  jednej  osoby w ośrodku wsparcia  i
mieszkaniu chronionym,
2) pobycie  –  należy  przez  to  rozumieć  okres  przebywania  osoby  w  ośrodku  wsparcia  i  mieszkaniu
chronionym  określonym w decyzji administracyjnej,
3) osobie  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  pozbawioną  schronienia  w  tym osobę  bezdomną,  która
posiada ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy 
4) ośrodku wsparcia – należy przez to rozumieć ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
dzienne  domy  pomocy  społecznej,  domy  dla  matek  z  małymi  dziećmi  i  kobiet  w  ciąży,  schroniska  dla
bezdomnych oraz kluby samopomocy,
5) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochody osoby samotnie
gospodarującej bądź na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
7) GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie.

§ 2

1. Pobyt osoby skierowanej  do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych jest odpłatny.
2. Pobyt  w  formie  nieodpłatnego  tymczasowego  schronienia  w  ośrodkach  wsparcia  i  mieszkaniach
chronionych przysługuje osobom, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt
stały posiadały na terenie gminy oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego.
3. Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w ośrodkach wsparcia, a średnim
miesięcznym bądź dziennym kosztem utrzymania w ośrodkach i mieszkaniach chronionych ponosi gmina 

§ 3

Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ustala się odpłatność za pobyt                     w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zgodnie z poniższą tabelą:

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej  lub dochód
na osobę  w rodzinie wg kryterium dochodowego określonego w
art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowy  wskaźnik  odpłatności
za  dobowy  koszt  utrzymania  w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych  dla  osoby  samotnie
gospodarującej  lub  osoby  w
rodzinie

1. Do 100% Nieodpłatnie

2. Od 100,01% do 125% 40%

3. 125,01% do 150% 50%

4. 150,01%do 175% 60%

5. 175,01% do 200% 70%

6. 200,01% do 225% 80%

7. 225,01% do 250% 90%
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8. Powyżej 250% 100%

 § 4

1. Odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala się za każdy miesiąc
faktycznego pobytu.
2. Osoby przebywające krócej niż jeden miesiąc w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w
trakcie miesiąca kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu w ośrodku w danym
miesiącu.

§ 5

Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w tym miesięczny, dzienny bądź dobowy
koszt utrzymania osoby, zasady regulowania odpłatności ustalane będą na podstawie porozumienia zawartego
pomiędzy kierownikiem Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czarnocinie,  a  kierownikiem ośrodka
wsparcia lub kierownikiem mieszkań chronionych na terenie, którego przebywa osoba.

§ 6

W szczególności uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych może być zwolniona na jej wniosek, na wniosek  członka rodziny lub
pracownika socjalnego z częściowej lub całkowitej opłaty.

Zwolnienie przysługuje na czas określony i może nastąpić w przypadku:
1) strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
2) udokumentowanych wydatków na leki, dojazdy do lekarza, badania specjalistyczne,
3) konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
4) innych sytuacji losowych,

§ 7

Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat wydaje kierownik GOPS w Czarnocinie.
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