
UCHWAŁA NR XVI/138/2019 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 16 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. Poz. 506, 1309, 
1696 i 1815), w związku z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 
Poz. 1507 i 1690) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz 
ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.

§ 2. Pobyt osoby/rodziny, skierowanej do ośrodka wsparcia, lub do mieszkania chronionego jest odpłatny. 
Osoby/rodziny, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność na 
następujących zasadach:

Lp. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie w % kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w 
% dobowego kosztu 

utrzymania osoby/rodziny 
w ośrodku wsparcia lub 
mieszkaniu chronionym

Wysokość odpłatności w 
% dobowego kosztu 

utrzymania osoby/rodziny 
w ośrodku wsparcia z 

usługami opiekuńczymi
1 do 100% do 30% do 50%
2 od 100% do 150% 50% 70%
3 od 150% do 200% 70% 80%
4 od 200% do 250% 85% 90%
5 powyżej 250% 100% 100%

§ 3. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata za ich pobyt wynosi 30% dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, 
a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 50% tego dochodu.

§ 4. 1. Koszt dziennego pobytu utrzymania osoby w ośrodku wsparcia, lub mieszkaniu chronionym ustalony 
jest na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zdzieszowicach, a placówką, do której kierowania jest osoba.

2. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia, lub mieszkaniu chronionym wnoszona jest na rachunek bankowy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w terminie wskazanym w decyzji 
administracyjnej. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia, lub mieszkaniu chronionym dokonywana jest z dołu 
i stanowi dochód gminy Zdzieszowice.

3. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia, lub mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca 
kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu.

§ 5. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, osoba kierowana lub której przyznano świadczenie 
z pomocy społecznej w formie tymczasowego pobytu w ośrodku wsparcia, lub mieszkaniu chronionym na jej 
wniosek lub wniosek pracownika socjalnego może zostać całkowicie lub częściowo zwolniona z ponoszenia 
odpłatności za pobyt.

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt podejmuje się po 
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności sytuacji gdy osoba 
korzystająca z tej formy pomocy ponosi wysokie koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, 
względnie osoba ubiegająca się o zwolnienie z odpłatności poniosła straty w związku ze zdarzeniem losowym. 
Wszelkie te zdarzenia i wydatki winny być udokumentowane.
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§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskie j w Zdzieszowicach Nr III/18/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Zdzieszowice w ośrodkach 
wsparcia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 8. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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