
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/315/2021 

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

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

i mieszkaniach chronionych 

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

(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala, co następuje: 

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

chronionych realizujących zadania własne Gminy Ogrodzieniec, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 3. Tracą moc:  

1) Uchwała  nr XXI/188/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 grudnia 2019 w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

2) Uchwała nr XIX/176/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Ogrodzieńcu. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 

Małgorzata Janoska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lutego 2021 r.

Poz. 1171



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/315/2021 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W SCHRONISKU DLA 

BEZDOMNYCH 

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

1) schronisku dla bezdomnych, 

2) schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

2. Procentową wysokość odpłatności osoby kierowanej za pobyt w schronisku dla  osób bezdomnych oraz 

schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi określa poniższa tabela: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub dochód na osobę w rodzinie w 

stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1  ustawy  

o pomocy społecznej wyrażony w % 

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby wyrażona w %  

w stosunku do jej dochodu, nie więcej niż całkowity koszt 

pobytu 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

Schronisko dla osób 

bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

do 100% 30% 50% 

powyżej 100% - 150% 50% 70% 

powyżej 150% - 200% 75% 80% 

powyżej 200% - 250% 90% 90% 

powyżej 250% 100% 100% 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach, o których mowa w § 1 ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy 

faktycznego pobytu. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność ustalana jest 

proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu. 

2. Odpłatność ustalona zgodnie z ust. 1 nie może być wyższa niż koszt pobytu osoby skierowanej do 

ośrodka wsparcia, o których mowa w § 1. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/315/2021 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT                             

W MIESZKANIACH CHRONIONYCH 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach, o których mowa w § 1 ustala się za każdy miesiąc faktycznego 

pobytu. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność ustalana jest proporcjonalnie do 

liczby dni pobytu w danym miesiącu. 

2. Odpłatność ustalona zgodnie z ust. 1 nie może być wyższa niż koszt pobytu osoby skierowanej do 

ośrodka wsparcia, o których mowa w § 1. 

3. Kwotę opłaty zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

4. Procentową wysokość odpłatności osoby kierowanej za pobyt w mieszkaniu chronionym określa 

poniższa tabela: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub dochód na osobę w rodzinie  

w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1  ustawy  

o pomocy społecznej wyrażony w % 

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby wyrażona w %  

w stosunku do jej dochodu, nie więcej niż całkowity koszt 

pobytu 

Ośrodki wsparcia tj. mieszkania chronione 

do 100% - 

powyżej 100% - 150% 10% 

powyżej 150% - 200% 20% 

powyżej 200% - 250% 30% 

powyżej 250% 40% 

§ 3. 1. Średni miesięczny koszt pobytu ustala Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu 

w zarządzeniu podjętym nie później niż do 31 stycznia każdego roku w oparciu o kwotę rocznych kosztów 

działalności mieszkania chronionego. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na działalność 

mieszkania chronionego, wynikającą z kosztów utrzymania podopiecznych z roku poprzedniego, bez 

wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok, podzieloną przez liczbę miejsc 

oraz liczbę miesięcy funkcjonowania mieszkania chronionego w roku poprzednim. 

2. Koszt pobytu dla nowo utworzonego mieszkania chronionego w pierwszym roku jego funkcjonowania 

ustala się na podstawie przyjętego planu finansowego dla danego mieszkania na bieżący rok kalendarzowy, 

dzieląc kwotę planu przez liczbę miejsc oraz przez 12 miesięcy. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/315/2021 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT 

W DZIENNYCH DOMACH SENIOR+ 

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

Domach Senior+. 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Senior+ ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

2. Odpłatność jest ponoszona w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu, za 

każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni 

pobytu. 

3. Kwotę opłaty zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

4. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz 

z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez jednostkę. 

5. Nie pobiera się opłat za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia ich z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych. 

6. Procentową wysokość odpłatności osoby kierowanej za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa 

tabela: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub dochód na osobę w rodzinie  

w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1  ustawy  

o pomocy społecznej wyrażony w % 

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby wyrażona w %  

w stosunku do jej dochodu, nie więcej niż całkowity koszt 

pobytu 

Ośrodki wsparcia tj. Dzienne Domy Senior+ 

do 100% - 

powyżej 100% - 150% 10% 

powyżej 150% - 200% 20% 

powyżej 200% - 250% 30% 

powyżej 250% 40% 

§ 3. 1. Średni miesięczny koszt pobytu ustala Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu 

w zarządzeniu podjętym nie później niż do 31 stycznia każdego roku w oparciu o kwotę rocznych kosztów 

działalności Dziennego Domu. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na działalność 

Dziennego Domu, wynikającą z kosztów utrzymania podopiecznych z roku poprzedniego, bez wydatków 

inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok, podzieloną przez liczbę miejsc oraz 

liczbę miesięcy funkcjonowania Dziennego Domu w roku poprzednim. 

2. Koszt pobytu dla nowo utworzonego ośrodka wsparcia tj. Dziennego Domu Senior+ w pierwszym roku 

jego funkcjonowania ustala się na podstawie przyjętego planu finansowego dla danego Domu na bieżący rok 

kalendarzowy, dzieląc kwotę planu przez liczbę miejsc oraz przez 12 miesięcy. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/315/2021 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA UCZESTNICTWO 

W KLUBACH SENIOR+ 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w ośrodkach wsparcia tj.  

Klubach Senior+. 

§ 2. 1. Odpłatność za uczestnictwo w Klubach Senior+ ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

2. Wysokość odpłatności za  uczestnictwo w Klubie uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika 

Klubu. 

3. Wysokość odpłatności osoby uczestniczącej w zajęciach Klubu  określa poniższa tabela: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub dochód na osobę w rodzinie  

w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1  ustawy  

o pomocy społecznej wyrażony w % 

Miesięczna wysokość ponoszonej opłaty 

Ośrodki wsparcia tj. Kluby Senior+ 

do 100% - 

powyżej 100% - 150% 1,00 zł 

powyżej 150% - 200% 2,00 zł 

powyżej 200% - 250% 3,00 zł 

powyżej 250% 4,00 zł 

4. Miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach Klubu  jest ponoszona w wysokości o której mowa 

w ww. tabeli bez względu na liczbę dni pobytu na zajęciach Klubu. 
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