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UCHWAŁA NR 214/XXXIX/18
RADY GMINY PRZYŁĘK
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom bezdomnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które
udzielają schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Przyłęk.
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1. Odpłatność – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia, uwzględniająca przyznany zakres
usług,
2. Pobyt – okres przebywania w ośrodku wsparcia określony w decyzji administracyjnej,
3. Osoby – osoby pozbawione schronienia, w tym osoby bezdomne, które posiadają ostatnie miejsce
zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Przyłęk,
4. Kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe
na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 3. Przyznanie pomocy w formie udzielenia schronienia w ośrodku wsparcia, wysokość odpłatności za
pobyt oraz sposób płatności ustala się indywidualnie w decyzji wydanej na wniosek osoby występującej
o udzielenie takiej pomocy lub z urzędu.
§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia zapewniających schronienie ustalana jest zgodnie z tabelą:
L.P.

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub
na osobę w rodzinie do
kryterium dochodowego

1.
2.
3.
4.
5.
6.

do 100%
powyżej 100% do 130%
powyżej 130% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

1) Zmiany

Odpłatność w procentach
dobowego kosztu utrzymania
osoby bezdomnej w ośrodku
wsparcia
nieodpłatnie
20%
30%
50%
80%
100%

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2017 r. poz. 38. poz. 1292 i 1428 i 1985, ; z 2018 r.
poz. 650 i 700.
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§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyłęku może zwolnić świadczeniobiorcę w całości lub części opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia na jego
wniosek bądź wniosek pracownika socjalnego, jeżeli:
1) osoba bezdomna posiada udokumentowane wydatki związane ze stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym;
2) wystąpiły inne okoliczności stwierdzone przez pracownika socjalnego w wywiadzie środowiskowym
przeprowadzonym na okoliczność odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
2. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, sposób, termin dokonywania wpłat określone będą
odrębną decyzją administracyjną wydaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyłęku.
3. W przypadku gdy pobyt w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę
oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu.
4. Odpłatność za jeden dzień pobytu w ośrodku wsparcia określa umowa/porozumienie zawarta przez
Gminę z podmiotem uprawnionym.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przyłęku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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