
 

 

UCHWAŁA NR V/48/2019 

RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz 

mieszkaniach chronionych osób, dla których ostatnim  miejscem zamieszkania lub zameldowania na 

pobyt stały był teren gminy Rakoniewice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 .pkt 3 i pkt. 12 , art.36 

pkt 2 lit.l i lit.n art. 48a ust. 1, ,art. 53 ust 1, art. 97 ust. 5 , art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 

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

chronionych osób, dla których ostatnim  miejscem zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały był teren 

gminy Rakoniewice 

§ 2. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest pobytem odpłatnym. 

2. Podstawę do obliczania miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 

chronionym stanowi suma kosztu przyznanych usług i kosztu utrzymania miejsca w ośrodku wsparcia lub 

mieszkaniu chronionym. 

3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 

chronionym, a w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność jest ustalana proporcjonalnie 

do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 3. 1. Świadczeniobiorcy ponoszą z tytułu pobytu w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych 

opłatę ustaloną w zależności od posiadanego dochodu przypadającego na osobę samotnie gospodarującą lub na 

osobę w rodzinie, wg poniższej tabeli: 

L.p. Dochód na osobę w procentach ustalony w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej: 

Wysokość odpłatności 

w procentach ustalona od kosztu 

usługi: 

1. do 100 nieodpłatnie 

2. powyżej 100 do 130 25 

3. powyżej 130 do 150 50 

4. powyżej 150 do 200 70 

5. powyżej 200 do 250 80 

6. powyżej 250 100 

2. Nie pobiera się opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych w miesiącu, 

w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy. 
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3. Osoby, o których mowa w § 3 winny wpłacać należność za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 

chronionym na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach w terminie wskazanym 

w decyzji administracyjnej. Opłata za pobyt dokonywana jest z dołu i stanowi dochód gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 grudnia 2016r. 

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

schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Rakoniewice 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic. 

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Krzysztof Krawczyk 
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