
UCHWAŁA NR XLVIII/629/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 24 marca 2010 r.  

 

w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu Ośrodka
Wsparcia Dziecka i Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.
142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 48 ust 1, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz.
1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493, z 2010 r. Nr 28, poz.
146), na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie 

§ 1.  1. Hostel Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny zwany dalej hostelem zapewnia
schronienie dla osób i rodzin tego pozbawionych. 

2. Hostel zapewnia swoim klientom miejsce bezpiecznego pobytu 24 godziny na dobę dla 15
osób jednorazowo przez cały rok kalendarzowy.  

3. Dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie hostel pełni jednocześnie rolę ośrodka wsparcia.  
4. Pobyt w hostelu przyznaje się decyzja administracyjną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej.  
5. Pobyt w hostelu nie dłuższy niż  3 dni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, o której

mowa w pkt 4.  

§ 2.  1. Za pobyt w hostelu ustala się odpłatność wg tabeli stanowiącej załącznik do uchwały. 
2. Do kosztów pobytu w hostelu zalicza się wszystkie koszty wynikające z utrzymania hostelu

z wyjątkiem wydatków remontowych i kosztów inwestycyjnych. Koszt pobytu ustala się wg rocznych
kosztów z roku poprzedniego podzielonych przez liczbę  miejsc, o której mowa w § 1 pkt. 2 i liczbę
dni w roku.  

3. Prezydent Miasta Zawiercie w każdym roku budżetowym ustala koszt pobytu, kierując się
zasadą wyrażoną w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.  

4. Ustalony koszt pobytu obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.  

§ 3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu może na wniosek
pracownika socjalnego ze względu na  sy tuac ję  materialną  rodziny lub osoby samotnie
gospodarujące j  częściowo zwolnić  lub odstąpić  od opłaty jeżeli jej ponoszenie stanowiłoby
nadmierne obciążenie budżetu rodziny lub osoby, a w szczególności jeżeli: 

§ 4. Opłaty za pobyt osoby przebywające w hostelu zobowiązane są  uiszczać  w kasie lub na
konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Zawiercie i Dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.  

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

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

- występują  uzasadnione okolicznośc i  zwłaszcza straty materialne powstałe w wyniku klęski
żywiołowej lub zdarzeń losowych, 

- występuje niepełnosprawność lub długotrwała choroba powodująca wzrost kosztów utrzymania,

- osoba zobowiązana do opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,

- wnoszą  opłaty za pobyt członków rodziny w domach pomocy, ośrodkach wsparcia lub innych
placówkach, 

- ponoszą duże wydatki na zakup leków potwierdzone rachunkami.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W HOSTELU OŚRODKA WSPARCIA DZIECKA I RODZINY 
W ZAWIERCIU  

Załącznik do uchwały Nr 
XLVIII/629/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 24 marca 2010 r.

% dochodu 
określonego wg art. 8 ust 1 ustawy o pomocy 

społecznej z dnia 
12 marca 2004r. 

(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. 
zm.)

% odpłatności stawki dziennej
dla osoby samotnie 

gospodarującej

% odpłatności 
stawki 

dziennej 
dla osób 
w rodzinie

do 100% bezpłatnie bezpłatnie

powyżej 100 do 130% 5% 5%

powyżej 130 do 150% 10% 10%

powyżej 150 do 180% 15% 15%

powyżej 180 do 200% 20% 20%

powyżej 200 do 230% 25% 25%

powyżej 230 do 250% 30% 35%

powyżej 250 do 300% 35% 40%

powyżej 300 do 350% 40% 45%

powyżej 350 do 400% 45% 50%

powyżej 400 do 500% 50% 55%

powyżej 500 do 600% 55% 60%

powyżej 600 do 700% 60% 65%

powyżej 700% 100% 100%

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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12 marca 2004r. 

(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. 
zm.)

% odpłatności stawki dziennej
dla osoby samotnie 

gospodarującej

% odpłatności 
stawki 

dziennej 
dla osób 
w rodzinie

do 100% bezpłatnie bezpłatnie

powyżej 100 do 130% 5% 5%

powyżej 130 do 150% 10% 10%

powyżej 150 do 180% 15% 15%

powyżej 180 do 200% 20% 20%

powyżej 200 do 230% 25% 25%

powyżej 230 do 250% 30% 35%

powyżej 250 do 300% 35% 40%

powyżej 300 do 350% 40% 45%

powyżej 350 do 400% 45% 50%

powyżej 400 do 500% 50% 55%

powyżej 500 do 600% 55% 60%

powyżej 600 do 700% 60% 65%

powyżej 700% 100% 100%

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

ID: BSRWQ-DTNSU-IOSGO-NFRCD-NGVPK. Podpisany. Strona 3 / 3


