
 

 

UCHWAŁA NR XII/173/19 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

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

schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym 

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

z 2019 r., poz. 596 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje: 

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

schronienia, dla których właściwą miejscowo jest gmina Gostyń. 

§ 2. 1. Pomoc w formie pobytu w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego 

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, przysługuje osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce 

zameldowania posiadały lub posiadają na terenie gminy Gostyń. 

2. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny. 

3. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia regulują tabele określona w § 3 niniejszej uchwały. 

4. Gmina Gostyń pokrywa część kosztów stanowiących różnicę między średnim miesięcznym kosztem 

utrzymania w ośrodkach wsparcia, a opłatą uiszczoną na rzecz Gminy przez osobę umieszczoną w ośrodkach 

wsparcia. 

5. Wysokość opłaty uiszczanej przez osobę umieszczoną w ośrodkach wsparcia ustala się za każdy miesiąc 

faktycznego pobytu w ośrodkach wsparcia. 

6. Osoby przebywające krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodki wsparcia w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 3. Odpłatność za pobyt w schronisku ustala się zgodnie z poniższymi tabelami: 

Tabela Nr 1 

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób, których dochód nie przekracza 100% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, 

ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Procentowa wysokość kryterium dochodowego 

osoby lub osoby w rodzinie 

Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności 

liczona od dochodu osoby  

w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej 

powyżej 0 % do 50 % Od 0 % do 15 % 

powyżej 50 % do 75 % powyżej 15 % do 20 % 

powyżej 75 % do 100 % powyżej 20 % do 30 % 
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Tabela Nr 2 

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia z usługami opiekuńczymi dla osób, których dochód 

nie przekracza 100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na 

osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Procentowa wysokość kryterium dochodowego 

osoby lub osoby w rodzinie 

Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności 

liczona od dochodu osoby  

w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej 

powyżej 0 % do 25 % od 0 % do 15 % 

powyżej 25 % do 50 % powyżej 15 % do 30 % 

powyżej 50 % do 75 % powyżej 30 % do 40 % 

powyżej 75 % do 100 % powyżej 40 % do 50 % 

Tabela Nr 3 

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób, których dochód przekracza 100% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, 

ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Procentowa wysokość kryterium dochodowego 

osoby lub osoby w rodzinie 

Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności za 

pobyt liczona od pełnego kosztu pobytu 

powyżej 100 % do 150 % od 0 % do 20 % 

powyżej 150 % do 200 % powyżej 20 % do 40 % 

powyżej 200 % do 250 % powyżej 40 % do 60 % 

powyżej 250 % do 300 % powyżej 60% do 80 % 

powyżej 300 % powyżej 80% do 100 % 

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/98/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia 

osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Mirosław Żywicki 
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