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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia zasad odpłatności  za pobyt 
w ośrodkach wsparcia 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40 )  w związku z art.17 ust.1 pkt 3, art.51 ust.4 i 5 oraz art. 97 ust.1 i 5 ustawy 
z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz.U z 2021 poz.2268 z późn.zm.1) ) Rada Gminy Świerczów, uchwala 
co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób z terenu 
Gminy Świerczów. 

§ 2. Pomoc w formie udzielenia schronienia w ośrodkach wsparcia przysługuje nieodpłatnie osobom, których 
dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. Osobom, którym dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie udzielenia schronienia w ośrodkach wsparcia ustalana jest 
odpłatnie w wysokości określonej w poniższej tabeli: 

L.p. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium 
dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o 
pomocy społecznej 

Odpłatność w procentach dobowego kosztu 
utrzymania osoby w Ośrodku wsparcia 

1. powyżej 100% do 150% 30% 
2. powyżej 150% do 200% 50% 
3.                  powyżej 200% do 250% 70% 
4. powyżej 250% 100 

§ 4. 1 Wysokość odpłatności osoby za pobyt w ośrodku wsparcia ustala się za każdy dzień rzeczywistego 
pobytu. 

2. Koszt dziennego pobytu utrzymania osoby w ośrodku wsparcia ustalany jest na podstawie 
porozumień/umów zawartych z ośrodkiem wsparcia, do którego kierowana jest osoba. 

3. Okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy, przyjmując za podstawę ilość dni rzeczywistego 
pobytu pomnożoną przez stawkę dzienną. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

 
1)  Zmiana tekstu jednolitego Dz.U. z 2021 poz.2268, poz.2270, 2022r., poz.1, poz.66, poz.1079, poz.1692, poz.1700, 

poz.1812, poz.1967,poz.2127,poz.2140. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej  art.17 ust.1 do zadań własnych gminy 
o charakterze obowiązkowym należy pkt.3 udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku oraz 
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, art 51ust.3 w ośrodkach wsparcia mogą być 
prowadzone miejsca całodobowe okresu pobytu, ust.4 ośrodkiem wsparcia może być ośrodek z 
zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz kluby samopomocy. 
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia art.97 ust.1 ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z 
osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej tj. osoby samotnie gospodarującej 
776,00 zł, natomiast osoby w rodzinie 600,00 zł. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 
2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryterium dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz.1296 r.).W związku z art.97 ust.5 Rada Gminy w drodze 
uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w o środkach wsparcia. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia zasad odpłatności  za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
 
Sporządził: Maria Bednarz 
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