
UCHWAŁA NR XXIX/182/2018
RADY GMINY OSIEK

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 roku poz. 1769 z późn. zm.),  Rada Gminy Osiek uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Określa się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które udzielają schronienia osobom 
tego pozbawionym.

§ 2. 

Przez pobyt w ośrodkach wsparcia rozumie się udzielenie schronienia w formie przyznania tymczasowego 
miejsca w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

§ 3. 

1. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Osoby przebywające w ośrodkach wsparcia nie ponoszą odpłatności, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 
art. 8 ust. 1 pkt 2 , ustala się odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia zgodnie z zasadami określonymi 
w poniższej tabeli:

Lp. Dochód wyrażony wg skaliprocentowej 
kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności w procentach 
naliczany od miesięcznego kosztu  
utrzymania w ośrodku wsparcia

1. do 100 % bezpłatnie
2. powyżej 100 % do 125 %  20 %
3. powyżej 125 % do 150 %  30 %
4. powyżej 150 % do 200 %  40 %
5. powyżej 200 % do 250 %  50 %
6. powyżej 250 % do 300 %  70%
7. powyżej 300 % 100 %

§ 4. 

1. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia.

2. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność ustala się proporcjonalnie do ilości dni 
pobytu w danym miesiącu.

3. Różnicę między pełnym kosztem pobytu w ośrodku wsparcia, a odpłatnością określoną w § 3 ust. 3 ponosi 
Gmina Osiek.

4. Należność za pobyt w ośrodku wsparcia należy uiszczać na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Osieku, w terminie określonym w decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
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§ 5. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej mogą zostać zwolnione 
częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat.

2. Częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności przysługuje na czas określony.

3. Zwolnienie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo przypadkach, gdy ponoszenie opłat za 
świadczone usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, bądź też niweczyłoby skutki 
udzielonej pomocy, a zwłaszcza ze względu na:

1) poniesione straty materialne powstałe w wyniku zdarzenia losowego, lub klęski żywiołowej,

2) konieczność ponoszenia zwiększonych udokumentowanych wydatków na leki,

3) udokumentowane koszty związane z leczeniem i rehabilitacją,

4) inne uzasadnione i udokumentowane wydatki, z których wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności 
zgodnie z przyjętymi zasadami.

§ 6. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 7. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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