
 

 

UCHWAŁA NR VIII/70/2018 

RADY GMINY HAŻLACH 

z dnia 19 września 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  w związku z art. 7 pkt 3, art. 97 ust. 5 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), Rada Gminy Hażlach 

uchwala 

§ 1. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia 

osobom tego pozbawionym i w mieszkaniach chronionych, zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć  Wójtowi Gminy Hażlach. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Bożena Bury 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 września 2018 r.

Poz. 5750



Załącznik do uchwały Nr VIII/70/2018 

Rady Gminy Hażlach 

z dnia 19 września 2018 r. 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia 

osobom tego pozbawionym i w mieszkaniach chronionych 

1. Określenia użyte oznaczają: 

a) odpłatność – wysokość opłaty za pobyt 1 osoby w ośrodkach wsparcia, uwzględniająca przyznany zakres 

usług; 

b) pobyt – okres przebywania w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych określony w decyzji 

administracyjnej; 

c) ośrodek wsparcia – dzienne domy pomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; 

d) osoby – osoby pozbawione schronienia, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały 

na terenie Gminy Hażlach; 

e) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium na osobę 

w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego jest odpłatny. Gmina 

pokrywa część kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy miesięcznych kosztem utrzymania w ośrodku 

wsparcia lub mieszkaniu chronionym a opłatą wnoszoną przez osobę umieszczoną w ośrodku wsparcia lub 

mieszkaniu chronionym. 

3. Osoby przebywające w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym niecały miesiąc ponoszą opłatę 

proporcjonalnie do ilości dni pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym w danym miesiącu. 

4. Miesięczny koszt utrzymania osoby w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, zasady odpłatności 

oraz szczegółowe zasady funkcjonowania ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego ustalane będą na 

podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Hażlach a kierownikiem ośrodka wsparcia lub 

mieszkania chronionego, na terenie którego przebywa osoba skierowana. 

5. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej ponoszą odpłatność zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie 

w % kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności wyrażona w % kosztów 

utrzymania w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 

chronionym 

powyżej 100% do 150% 70% 

powyżej 150% do 200% 80% 

powyżej 200% do 250% 90% 

powyżej 250% 100% 
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