
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/163/17 

RADY GMINY KUŹNICA 

z dnia 12 września 2017 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 z terenu Gminy Kuźnica 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a 

ust. 1, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 

1948 i 1274, oraz  z 2017 r. poz. 38, 60, 777, 1292, 1428 i 1475) uchwala się, co następuje: 

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

chronionych, udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwym miejscowo jest Gmina 

Kuźnica, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica 

Janusz Bilmin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 września 2017 r.

Poz. 3472



Załącznik do Uchwały Nr XXVI/163/17 

Rady Gminy Kuźnica 

z dnia 12 września 2017 r. 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy 

Kuźnica 

§ 1. Użyte w niniejszym załączniku określenia oznaczają: 

1. odpłatność - kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych, przy 

uwzględnieniu przyznanego zakresu usług, 

2. kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej albo kryterium dochodowe 

na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, 

3. pobyt - okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym określony w decyzji 

administracyjnej, 

4. osoba samotnie gospodarująca - osobę, o której mowa w art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, 

5. rodzina - osoby, o których mowa w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej, 

6. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy. 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia 

osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym ustalona jest zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium 

dochodowego. 

 

 

 

 

Odpłatność ustalona w stosunku % do średniego 

kosztu utrzymania osoby bezdomnej w ośrodku 

wsparcia. 

1 do 100% nieodpłatnie 

2 powyżej 100% do 150% 70,00% 

3 powyżej 150% do 200% 80,00% 

4 powyżej 200% do 250% 90,00% 

5 powyżej 250% 100,00% 

2. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym może zostać podwyższona do pełnej 

odpłatności, w przypadku niedostarczenia przez świadczeniobiorcę niezbędnych dokumentów do ustalenia 

dochodu. 

3. Należność za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym jest płatna na rachunek bankowy 

GOPS. 

4. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym. 

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

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

wynikającą z ust. 1  przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 3. 1. Na wniosek świadczeniobiorcy, członka jego rodziny można zwolnić częściowo lub całkowicie 

osobę korzystającą z tej formy pomocy z opłat za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym. 

2. Zwolnienie z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym może nastąpić w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach losowych, rodzinnych, zdrowotnych i nie może przekraczać równowartości opłaty 

za 3 miesiące kalendarzowe.
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UZASADNIENIE 

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy  

o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, a art. 48a ust. 1 

w/w ustawy stanowi, że ,,Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca  

w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych”. 

Schronienia dla osób z terenu Gminy udzielane jest przez placówkę dla osób bezdomnych 

prowadzoną przez organizację pozarządową (na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kuźnica).  

W związku z powyższym istnieje potrzeba uregulowania kwestii ponoszenia odpłatności za pobyt 

 w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia we wszystkich placówkach 

zapewniających to schronienie.  

Podstawą do niniejszego projektu uchwały jest art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, który 

stanowi, że rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.     
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