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UCHWAŁA NR 177/XXXII/17
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Grajewo
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48,
art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583,
poz. 1948, poz. 2174, z 2017 r. poz. 60, poz. 624, poz. 777, poz. 1292 i poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych mieszkańców Gminy Grajewo.
§ 2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniu
chronionym, w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do
ilości dni pobytu w danym miesiącu.
§ 3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej ponoszą odpłatność wg poniższej tabeli:
Dochód na osobę zgodnie z kryterium dochodowym
określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej
do 100%
powyżej 100% do 125%
powyżej 125% do 150%
powyżej 150% do 175%
powyżej 175% do 200%
powyżej 200% do 225%
powyżej 225% do 250%
powyżej 250%

Procent miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia i w mieszkaniu chronionym
0%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

§ 4. Miesięczny koszt utrzymania, zasady regulowania odpłatności ustalone będą na podstawie
porozumienia zawartego między Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie
a Kierownikiem Ośrodka Wsparcia lub mieszkania chronionego, na terenie którego przebywa osoba
skierowana.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski

