
 

 

UCHWAŁA NR V/21/19 

RADY GMINY PIELGRZYMKA 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

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

i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Pielgrzymka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 51, art. 53, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie 

stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Pielgrzymka. 

§ 2. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny. 

2. Odpłatność ustala się za każdy dzień faktycznego pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. 

3. Okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy, przyjmując za podstawę: ilość dni faktycznego 

pobytu w danym miesiącu, pomnożoną przez stawkę dzienną. 

§ 3. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych przysługuje osobom, w tym bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt 

stały na terenie Gminy Pielgrzymka oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego 

zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustalana jest zgodnie z tabelą: 
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Lp. 

Dochód osoby / rodziny wg kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności wyrażona                    

w % dobowego kosztu utrzymania                  

w ośrodku wsparcia i mieszkaniu 

chronionym 

1 do 100% bezpłatnie 

2 powyżej 100% do 130% do 20% 

3 powyżej 130% do 160% do 40% 

4 powyżej 160% do 200% do 60% 

5 Powyżej 200 % 100 % 

 

§ 5. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, wnoszona jest na rachunek 

bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pielgrzymce. 

§ 6. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dokonywana jest z dołu 

w rozliczeniach miesięcznych i stanowi dochód Gminy Pielgrzymka. 

§ 7. Średni dobowy koszt utrzymania w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wynosi 29 zł. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Pisarski 
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