
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/460/18 

RADY GMINY KOŚCIAN 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

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

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) Rada Gminy Kościan 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób kierowanych do ośrodków 

wsparcia. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej albo kryterium dochodowe 

osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.); 

2) ośrodek wsparcia - ośrodek w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1769 ze zm.); 

3) osoba kierowana - osoba spełniająca przesłanki do skierowania jej do ośrodka wsparcia wskazane 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.). 

§ 3. 1. Przyznanie pomocy w formie udzielenia schronienia następuje poprzez przyznanie pobytu 

w ośrodku wsparcia osobie kierowanej, na podstawie decyzji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kościanie - względnie innego pracownika upoważnionego przez Wójta Gminy Kościan do 

wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej - wydanej po 

przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

2. Decyzja przyznająca pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia wskazuje konkretny ośrodek, czas 

pobytu oraz w przypadku osób, które przekraczają kryterium dochodowe, wysokość opłaty z tytułu pobytu 

w ośrodku, ustaloną na podstawie §5. 

§ 4. Wysokość kosztu utrzymania osoby kierowanej w ośrodku wsparcia ustala się za każdy dzień jej 

pobytu, przy czym okresem rozliczeniowym pozostaje miesiąc kalendarzowy. W przypadku, gdy pobyt osoby 

kierowanej w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość kosztu utrzymania 

w danym miesiącu kalendarzowym oblicza się jako iloczyn ilości dni pobytu osoby kierowanej w tym miesiącu 

oraz kwoty kosztu pobytu za 1 (jeden) dzień. 

§ 5. 1. Podstawą ustalenia wysokości opłaty z tytułu pobytu w ośrodku wsparcia jest, z zastrzeżeniem 

ust. 2, miesięczny koszt utrzymania w nim osoby kierowanej oraz miesięczny dochód tej osoby. 

2. Osoby, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, nie ponoszą opłat z tytułu pobytu 

w ośrodku wsparcia. 
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3. W przypadku osób, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, opłatę za pobyt ustala się 

indywidualnie w odniesieniu do każdej osoby kierowanej, uwzględniając w szczególności jej sytuację osobistą, 

rodzinną, dochodową i majątkową określoną na podstawie uzyskanych informacji oraz przeprowadzonego 

wywiadu środowiskowego. 

4. Osoby, których dochód po odjęciu kwoty miesięcznych kosztów utrzymania w ośrodku wsparcia 

przekracza kryterium dochodowe, uiszczają opłatę z tytułu pobytu w wysokości równej miesięcznym kosztom 

ich utrzymania w tym ośrodku. 

§ 6. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia wnoszona jest za każdy miesiąc kalendarzowy z dołu, na rachunek 

bankowy Gminy Kościan - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kościan 

(-) Jan Szczepaniak 
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