
UCHWAŁA NR XV/73/19
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Baćkowice, a realizującymi 

zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, 
które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Baćkowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust.1,  art. 42 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie  
gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, 1622, 1690 i 1818),  Rada Gminy 
w Baćkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach 
wsparcia mieszkańców Gminy Baćkowice, zwanej dalej „Gminą".

§ 2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej, 
ustala się następującą  miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zgodnie 
z podaną niżej tabelą.

Dochód osoby określony wg.
kryterium art. 8 ust. 1 ustawy

o pomocy społecznej

Wysokość odpłatność (w odniesieniu do miesięcznej 
stawki odpłatności)

powyżej 100% do 150% 30%
powyżej 150% do 200% 50%
powyżej 200% do 250% 70%

Powyżej 250 % 100%

§ 3. Dla osób bezdomnych kierowanych do schroniska dla osób bezdomnych, których dochód nie przekracza 
kryterium dochodowego, ustala się miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku w wysokości 30% dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych.

§ 4. Dla osób bezdomnych kierowanych do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 
których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, ustala się miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku 
z usługami opiekuńczymi w wysokości 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę 
w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

§ 5. Podstawą ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym jest 
miesięczny koszt pobytu w danym ośrodku, do którego osoba/rodzina została skierowana oraz dochód posiadany 
przez osobę/rodzinę skierowaną do ośrodka wsparcia, mieszkania chronionego.

§ 6. 1. Osoby/rodziny korzystające z usług ośrodków wsparcia, mieszkania chronionego nie ponoszą 
odpłatności za okres usprawiedliwionej nieobecności, spowodowanej pobytem w szpitalu, sanatorium oraz 
własnymi sprawami osobistymi lub wypadkami losowymi.

2. Wysokość należności za pobyt w ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym, sposób i termin dokonywania 
wpłat określona będzie w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc społeczną w formie prawa do pobytu 
w mieszkaniu chronionym, ośrodku wsparcia.

3. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia, 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.

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone 
świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby korzystającej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby 
skutki udzielonej pomocy, Kierownik OPS może zwolnić osobę/rodzinę korzystającą w całości lub części na czas 
określony od obowiązku zwrotu wydatków, w szczególności z powodu:

- ponoszenia wydatków na leki, leczenie i rehabilitację, uniemożliwiających dokonanie odpłatności na zasadach 
określonych w tabeli w § 4 punkcie 2;
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- zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej;

- ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - 
wychowawczej, ośrodku interwencji kryzysowej, itp.

2. Obniżenie lub też całkowite zwolnienie z opłaty następuje na wniosek osoby przebywającej w ośrodku 
wsparcia, członka rodziny lub pracownika socjalnego nie może jednak przekroczyć 3 miesięcy w ciągu roku 
kalendarzowego.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIII/246/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (Dz. Urz. 
Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 1299)

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb
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Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 r. - ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2019 poz. 1690).
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