UCHWAŁA NR XII/58/2019
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych dla mieszkańców Gminy Ciechocin.
§ 2. 1. Pobyt
w ośrodkach
z zastrzeżeniem § 4.

wsparcia

i mieszkaniach

chronionych

jest

odpłatny

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia
i mieszkaniu chronionym, w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana
proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.
§ 3. 1. Osoby przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych, ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą:
Dochód bezdomnego w % w stosunku do kryterium dochodowego
określonego ustawą (art.8 ust.1 uops)
do 100%
od 100,01% do 150%
od 150,01% do 200%
od 200,01% do 250%
od 250,01%

Wysokość odpłatność w % liczona od
dochodu bezdomnego
30%
50%
60%
75%
100 %

2. Osoby przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ponoszą odpłatność
zgodnie z tabelą:
Dochód bezdomnego w % w stosunku do kryterium dochodowego
określonego ustawą (art.8 ust.1 uops)
do 100%
od 100,01% do 150%
od 150,01% do 200%
od 200,01% do 250%
od 250,01%

Wysokość odpłatność w % liczona od
dochodu bezdomnego
50%
60%
70%
85%
100 %

3. Odpłatność osób za pobyt w Mieszkaniu chronionym, których miesięczny dochód przekracza kryterium
dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustala się zgodnie z tabelą:
Dochód osoby w %
w stosunku do kryterium dochodowego
określonego ustawą (art.8 ust.1 uops)
o pomocy społecznej
do 100%
od 100,01% do 150%
od 150,01% do 200%
od 200,01% do 250%
od 250,01% do 300%
od 300,01%

Wysokość odpłatności w % liczona od dochodu
osoba samotnie gospodarująca

osoba w rodzinie

nieodpłatnie
20%
30%
40%
50%
100%

nieodpłatnie
40%
50%
60%
70%
100%

4. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniu chronionym jaką ponosi osoba skierowana
nie może być wyższa niż dochód tej osoby, jak również nie może przekroczyć miesięcznego kosztu jej pobytu.
Pozostałą do pełnej odpłatności kwotę będzie regulował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie.
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§ 4. 1. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osoby znajdującej się w trudnej
sytuacji zdrowotnej lub osobistej 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 następuje na wniosek osoby przebywającej w ośrodku
wsparcia.
3. Obniżenie bądź też całkowite zwolnienie z opłaty następuje na czas określony i nie może przekroczyć
3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/178/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach
chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Ciechocin) dla osób pozbawionych
schronienia, w tym osób bezdomnych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 632).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Ciechocin
Aneta Pietrzak
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UZASADNIENIE
Dotychczas obowiązywała uchwała określającą szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych. Uchwalenie niniejszego aktu wynika
z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej „Rada Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań
własnych,

szczegółowe

zasady

ponoszenia

odpłatności

za

pobyt

w

ośrodkach

wsparcia

i mieszkaniach chronionych”. Natomiast zgodnie z art. 97 ust. 1a, który wszedł w życie od dnia
4 października 2019 r. w przypadku, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 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 nie może być
wyższa niż 50% tego dochodu.
Dotychczas osoby skierowane do Ośrodków wsparcia (m.in. schroniska dla osób bezdomnych) nie
ponosiły opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie
przekraczał kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 uops.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba zmiany dotychczas obowiązującej uchwały.

Id: AB129C90-D88C-4DC6-9089-C6A264E7CAE2. Podpisany

Strona 1

