
  

UCHWAŁA NR 167/XXVIII/21 

RADY GMINY GRAJEWO 

z dnia 5 maja 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Grajewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713, poz. 1378) oraz art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, poz. 2369),uchwala się, co następuje: 

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

i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Grajewo. 

2. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny, powyższe nie dotyczy 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 ust. 2 zdanie 2. 

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 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, 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 

do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% od 10% do 50% 

powyżej 150% do 200% powyżej 50% do 80% 

powyżej 200% powyżej 80% do 100% 

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

liczona od dochodu osoby/rodziny 

przebywającej w schronisku 

Wysokość miesięcznej odpłatności w % 

liczona od dochodu osoby/rodziny 

przebywającej w schronisku z usługami 

opiekuńczymi 

do 100% do 30% do 50% 

powyżej 100% do 150% powyżej 30% do 50% powyżej 50% do 80% 

powyżej 150% do200% 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. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3649). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jan Dąbrowski 
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