
 
 

UCHWAŁA NR XVI/123/20 
RADY GMINY JARCZÓW 

z dnia 17 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie 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), art.17 ust.1 pkt 3, art. 97 ust. 1, ust.1a i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada  Gminy Jarczów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych udzielających schronienia osobom  tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały 
ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Jarczów. 

§ 2. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia lub 
mieszkaniach chronionych jest miesięczny koszt pobytu w danym ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 
chronionym, do którego osoba została skierowana oraz dochód posiadany przez osobę skierowaną do ośrodka 
wsparcia lub mieszkania chronionego. 

§ 3. Miesięczny koszt pobytu osoby umieszczonej w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym stanowi 
iloczyn liczby dni w danym miesiącu i dziennego kosztu pobytu. 

§ 4. W przypadku gdy pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego 
miesiąca kalendarzowego, osoby ponoszą opłatę proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 5. Każdą rozpoczętą przez osobę dobę pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym uważa się 
za dzień jej pobytu. 

§ 6. Osoby samotnie gospodarujące i osoby w rodzinie ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia 
lub mieszkaniach chronionych na zasadach określonych poniżej: 

Wysokość odpłatności za miesięczny koszt pobytu w ośrodku wsparcia lub 
mieszkaniu chronionym wyrażona w % 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie w 

odniesieniu do kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej wyrażony w % 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

do 100 % włącznie 0 % 0 % 
powyżej 100 % do 150 % włącznie 20 % 30 % 
powyżej 150 % do 200 % włącznie 40 % 50 % 
powyżej 200 % do 250 % włącznie 60 % 70 % 
powyżej 250 % do 300 % włącznie 80 % 90 % 
powyżej 300 %  100 % 100% 

Osoby bezdomne ponoszą odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi na zasadach określonych poniżej: 
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Wysokość odpłatności za miesięczny koszt pobytu w schronisku dla 
osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi  
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % 
Odpłatność za pobyt w 

schronisku dla osób 
bezdomnych 

Odpłatność za pobyt w 
schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi 
do 100 % włącznie 30 % 50 % 
powyżej 100 % do 150 % włącznie 40 % 55 % 
powyżej 150 % do 200 % włącznie 50 % 60 % 
powyżej 200% 60 % 70 % 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXII/197/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 września 2018r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych udzielających schronienia osobom  tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały 
ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Jarczów. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jarczów. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jarczów 

 
 

Michał Patron 
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