
 

 

UCHWAŁA NR XX/115/2017 

RADY GMINY SEJNY 

z dnia 7 lutego 2017 r. 

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

i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sejny 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) w związku z 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 i poz. 2174) Rada Gminy Sejny 

uchwala, co następuje: 

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

chronionych mieszkańców Gminy Sejny. 

§ 2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej, ustala się następującą miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych: 

Dochód osoby określony 

wg. kryterium art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych w% 

osoby samotnie gospodarujące osoby w rodzinie 

100% i poniżej bezpłatnie bezpłatnie 

Powyżej 100 do 150% 5% 10% 

Powyżej 150 do 200% 10% 20% 

Powyżej 200 do 250% 20% 30% 

Powyżej 250 do 300% 30% 40% 

Powyżej 300 do 350% 40% 50% 

Powyżej 350 do 400% 50% 60% 

Powyżej 400 do 450% 60% 70% 

Powyżej 450 do 500% 70% 80% 

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

w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego ośrodek 

lub mieszkanie chronione. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Barbara Karłowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lutego 2017 r.

Poz. 584



Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 930 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie 

miejsc w mieszkaniach chronionych. 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające,  

pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówkach 

zapewniających całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. 

Zgodnie 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. 

Określenie odpłatności według proponowanych zasad powinno być czytelne, zrozumiałe i adekwatne  

do rzeczywistej sytuacji dochodowej osób z nich korzystających. Jednocześnie nadmieniam, iż aktualnie 

Gmina Sejny nie posiada żadnych ośrodków wsparcia ani mieszkań chronionych. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne. 
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