
UCHWAŁA NR IV/21/2018
RADY GMINY OBROWO

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach będących 
schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.  1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432)
w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze 
zm. poz. 1693),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących 
schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi określone w załączniku do 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Skórski
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Załącznik do uchwały Nr IV/21/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla 
osób bezdomnych, w ty schroniskami z usługami opiekuńczymi 

§ 1. Podstawą ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia jest miesięczny koszt pobytu 
w ośrodku, do którego osoba/rodzina została skierowana, zakres przyznanych osobie/rodzinie usług oraz dochód 
osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osób pozostających w rodzinie – dochód na osobę w rodzinie. 

§ 2. Osoby, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), 
nie ponoszą odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 

§ 3. Osoby, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), ponoszą odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia na niżej określonych zasadach:

Tabela odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – osób samotnie gospodarujących:

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 
gospodarującej do kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności wyrażona w % kosztu utrzymania 
osoby w ośrodku wsparcia

powyżej 100% do 150 % 40%

powyżej 150% do 250% 70%

powyżej 250% 100%

Tabela odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – osób pozostających z rodziną:

Procentowy stosunek dochodu przypadającego na osobę 
w rodzinie do kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności wyrażona w % kosztu utrzymania 
osoby/osób w ośrodku wsparcia

powyżej 100% do 150 % 60%

powyżej 150% do 250% 80%

powyżej 250% 100%

§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

§ 5. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 
odpłatność oblicza się proporcjonalnie do okresu pobytu. 

Id: EFC070FB-3AEE-4592-88AE-AE6954D3E303. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. poz. 1693),
opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego osoby kierowanej, należy ustalić odpłatność. Zgodnie
z art. 97 ust. 4, „Rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych”.

Zasadne jest zatem podjęcie stosownej uchwały.
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