
  

UCHWAŁA NR XII/100/2020 

RADY GMINY BRAŃSK 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 48, art. 48a 

ust. 1 i 2, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 

z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, 1690, 1818 i 2473) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W zakresie zadań własnych ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w szczególności udzielających schronienia osobom tego 

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. 

2. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny, z wyjątkiem osób, których 

dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej. 

3. W przypadku osób skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych albo do schroniska dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania § 1 ust. 2 uchwały. 

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, w zależności od dochodu osoby zobowiązanej do jej 

poniesienia, z wyłączeniem schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi, przedstawia się następująco: 

Dochód osoby określony według kryterium art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt, liczona procentowo  

w stosunku do dochodu osoby przebywającej w ośrodku wsparcia  

i mieszkaniu chronionym, z wyłączeniem schroniska dla osób 

bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

Powyżej 100 % do 150 % włącznie od 10 % do 50 % 

Powyżej 150% do 200 % włącznie Powyżej 50 % do 80 % 

Powyżej 200 % Powyżej 80 % do 100 % 

5. Wysokość opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w albo schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi, o których mowa w ust. 3, w zależności od dochodu osoby zobowiązanej do jej 

poniesienia, przedstawia się następująco: 

Dochód osoby przebywającej  

w schronisku, określony procentowo 

według kryterium dochodowego  

o którym mowa w art. 8 ust. 1  ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt  

w schronisku dla  osób bezdomnych,  liczona 

procentowo w stosunku do dochodu osoby 

przebywającej 

Wysokość miesięcznej odpłatności 

 za pobyt w schronisku dla  osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

liczona procentowo w stosunku 

 do dochodu osoby przebywającej 

Do 100% od 10% do 30% od 10% do 50 % 

Powyżej 100% do 150 % Powyżej 30 % do 50 % Powyżej 50 % do 80 % 

Powyżej 150% do 200 % Powyżej 50% do 80 % Powyżej 80 % do 90 % 

Powyżej 200 % Powyżej 80% do 100 % Powyżej 90 % do 100 % 
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§ 2. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości 

dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 3. Należność za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym wnosi się na konto Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/89/2020 Rady Gminy w Brańsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 

schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r., 

poz. 1817). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Grażyna Płonowska 
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