
 

 

UCHWAŁA NR XXV/166/17 

RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 1 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje: 

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

chronionych. 

§ 2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), ustala się 

następującą miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych: 

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie 

określony wg. kryterium art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia lub mieszkaniach chronionych w % opłaty 

za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 

chronionym 

100% i poniżej bezpłatnie 

Powyżej 100% do 150% 10% 

Powyżej 150% do 200% 20% 

Powyżej 200% do 250% 30% 

Powyżej 250% do 300% 40% 

Powyżej 300% do 350% 50% 

Powyżej 350%do 400% 60% 

Powyżej 400% do 450% 70% 

Powyżej 450% 80% 

§ 3. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, jaką ponosi osoba przebywająca nie 

może być wyższa od jej dochodu. Pozostałą do pełnej odpłatności kwotę będzie regulowała Gmina 

Pawłowiczki. 

§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych należy uiszczać z góry za cały 

miesiąc w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. 

§ 5. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego 

miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę opłaty przez 

liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Pawłowiczki 

 

Przemysław Malinka 
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