
UCHWAŁA NR XXXVI.166.2014
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których 
udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz 

ubrania osobom tego pozbawionym.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) oraz art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509, 1650.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt klientów Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej 
w Zbójnie w ośrodkach wsparcia nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Zbójno. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) opłata- jest to kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodkach wsparcia uwzględniająca  przyznany zakres 
usług: schronienie i posiłek; 

2) ośrodek wparcia – są to: noclegownie, przytuliska, schroniska i domy dla bezdomnych oraz inne miejsca do 
tego przeznaczone; 

3) kryterium dochodowe- jest to 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 ( 
Dz. U. z 2013 r. poz. 182, j.t. z późn. zm.); 

4) pobyt- jest to okres faktycznego przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji administracyjnej; 

5) decyzja administracyjna- rozumie się przez to decyzję administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 

6) GOPS- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie.

§ 3. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku 
wparcia na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego i skierowania 
wydanego przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie. 

§ 4. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny z zastrzeżeniem § 6.1. 

2.  Wysokość i sposób wnoszenia opłat określany jest w decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika 
GOPS w Zbójnie.

§ 5. 1. Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala się według poniższej tabeli: 

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez 
osobę do kryterium dochodowego 

Wysokość odpłatności za pobyt i posiłek w % liczona od 
dochodu osoby przebywającej w ośrodku wsparcia

do 100 % 50 %
powyżej 100 %  do 200 % 70%
powyżej 200 %  do 250 % 85 %
powyżej 250% 100%

2. Opłatę za pobyt w ośrodku wparcia jaką ponosi osoba skierowana nie może być wyższa od dochodu osoby 
skierowanej, jak również nie może przekroczyć miesięcznego kosztu jej pobytu. Pozostałą do pełnej odpłatności 
kwotę będzie regulował GOPS. 

3. Osoby, o których mowa w § 5.2 winny wpłacać należność za pobyt w ośrodku wsparcia na rachunek 
bankowy lub w kasie ośrodka wsparcia właściwego ze względu na miejsce pobytu w terminie do dnia 30 każdego 
miesiąca za dany miesiąc. 
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4. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia. 

5. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę 
oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę opłaty wynikającą z § 5.1 przez liczbę dni 
w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 6. 1. Ze względu na trudną sytuację zdrowotną lub osobistą osoby przebywającej w ośrodku wsparcia opłata 
może być ustalona w wysokości niższej niż określona w niniejszej uchwale, albo osoba może być całkowicie 
zwolniona z opłaty na okres wynikający z okoliczności sprawy. 

2.  Obniżenie bądź też całkowite zwolnienie z opłaty następuję na wniosek osoby przebywającej w ośrodku 
wparcia. 

3.  Obniżenie bądź też całkowite zwolnienie z opłaty nie może przekroczyć 3 miesięcy w ciągu roku 
kalendarzowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

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

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski
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Uzasadnienie

Zgodnie w art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej do kompetencji Rady Gminy należy ustalanie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w zakresie zadań własnych.

Projekt uchwały dotyczy osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w formie pobytu w ośrodkach wsparcia.

Proponowane zasady odpłatności za pobyt w tych placówkach uwzględniają sytuację rodzinną
i możliwości finansowe osób korzystających z tej formy pomocy, jak i zapis art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej zgodnie z którym prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby dysponujące
dochodem nie przekraczającym ustalonego kryterium dochodowego.

Mając na uwadze powyższe, odpłatności będzie regulowana w zależności od dochodu przypadającego na
osobę według tabeli odpłatności stanowiącej załącznik do Uchwały, zgodnie z ustaleniami określonymi
w decyzji administracyjnej.

Osoby bezdomne posiadające dochód umożliwiający zabezpieczenie schronienia poprzez wykorzystanie
własnych zasobów finansowych będą ponosiły pełną odpłatność za świadczenie w postaci schronienia i posiłku
udzielone w ośrodkach wsparcia.

Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia i posiłku
udzielane osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia jest uzasadnione potrzebą motywowania osób
bezdomnych do partycypowania w kosztach utrzymania oraz wykorzystywania przez nie własnych środków
finansowych na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb bytowych takich jak schronienie, posiłek czy zakup
ubrania.
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