
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/221/2018 

RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ 

z dnia 8 lutego 2018 r. 

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

schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 

z 2017r. poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)  uchwala się  co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które 

udzielają schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwym miejscowo jest Miasto i  Gmina Grabów 

nad Prosną. 

§ 2. Określenia użyte  w niniejszej uchwale oznaczają: 

1) kryterium dochodowe – odpowiednio : kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących  lub  

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie   z art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej, 

2) osoba samotnie gospodarująca – odpowiednio  osoba samotnie gospodarująca w rozumieniu   art.6 

pkt 10 ustawy w dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 

3) rodzina- odpowiednio  rodzina  w rozumieniu   art.6 pkt 14 ustawy z w dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej, 

§ 3. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym schronienie ustalana jest zgodnie z poniższej 

tabelą : 

LP. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium 

dochodowego 

Odpłatność w procentach  od  pełnego kosztu 

utrzymania osoby bezdomnej w ośrodku 

wsparcia 

1. powyżej 100% do 130% 20% 

2. powyżej 130% do 150% 30% 

3. powyżej 150% do 170% 50% 

4. powyżej 170% do 200% 80% 

4. powyżej 200% do 250% 90% 

5. powyżej 250% 100% 

§ 4. Opłatność za pobyt w ośrodku wsparcia wnoszona jest na rachunek bankowy Miejsko- Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną  w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej. 

§ 5. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia dokonywana  jest z dołu w rozliczeniach miesięcznych. 
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§ 6. W przypadku, gdy pobyt osoby uprawnionej w ośrodku wsparcia  nie obejmuje pełnego miesiąca 

kalendarzowego odpłatność oblicz się  proporcjonalnie  za każdy dzień pobytu  dzieląc kwotę odpłatności 

wynikającą z § 3 przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

(-) Genowefa Poręba 
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