
UCHWAŁA NR XXXI/319/2018
RADY GMINY CHMIELNO

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 
schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Chmielno

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 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2017 poz.1875 ze zm.), art. 97 ust.5 w związku z art. 17 ust.1 
pkt 3, art.36 ust.2 lit. i, art. 48, art.51 ust.4, art.101 ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. 
Dz.U. 2017 poz.1769) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które 
udzielają schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Chmielno.

§ 2. Użyte w uchwale określenia wynikają z ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej :

1) Kryterium dochodowe,  art.8 ust.1pkt 1 i 2 ustawy;

2) Osoba samotnie gospodarująca – art.6 pkt 10 ustawy;

3) Rodzina – art. 6 pkt 14 ustawy;

4) Odpłatność – kwota opłaty za pobyt jednej osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia;

5) Pobyt – okres przebywania osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia;

6) Uprawniony – osoba bezdomna kierowana do ośrodka wsparcia.

§ 3. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym schronienie ustalana jest zgodnie z poniższą 
tabela z uwzględnieniem zakresu świadczeń przyznawanych uprawnionemu:

L.p. Procentowy stosunek dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub 

przypadający na osobę w rodzinie do 
kryterium

Odpłatność w procentach dobowego kosztu 
utrzymania osoby bezdomnej w ośrodkach 

wsparcia

1 do 100% Bezpłatnie
2 Powyżej 100% do 130 % do 20%
3 Powyżej 131% do 150 % do 30%
4 Powyżej 150% do 170 % do 50%
5 Powyżej 171% do 200 % do 70%
6 Powyżej 201% do 250 % do 90%
7 Powyżej 251% do 100%

§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia wnoszona jest w terminie i na rachunek bankowy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie, określonych w decyzji administracyjnej.
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§ 5. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego 
odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę z § 3 przez liczbę dni w danym 
miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chmielno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kwidziński
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