
UCHWAŁA Nr XXIV.163.2017 
RADY GMINY W IMIELNIE 
z dnia 29 września 2017 r. 

 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku               

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 

51 ust. 4, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 

z 2016r. poz. 930 z późn. zm.) Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje: 

 

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

i mieszkaniach chronionych stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego                   

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXIV.163.2017 

Rady Gminy w Imielnie 

z dnia 29 września 2017 roku 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych 

§ 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 

1) odpłatności – należy przez to rozumieć kwotę opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku 

wsparcia, bądź mieszkaniu chronionym, 

2) pobycie – należy przez to rozumieć okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia, bądź 

w mieszkaniu chronionym 

3) osobie – należy przez to rozumieć osobę pozbawioną schronienia, w tym osobę 

bezdomną, która posiada ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie 

Gminy Imielno, 

4) ośrodku wsparcia – należy przez to rozumieć ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, dzienne domy pomocy społecznej, domy dla matek z małymi dziećmi          

i kobiet w ciąży, schroniska dla osób bezdomnych oraz kluby samopomocy, 

5) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu 

osoby samotnie gospodarującej, bądź na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, 

6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.), 

7) GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie. 

 

§ 2. 1. Pobyt osoby skierowanej do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych jest odpłatny. 

2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, których 

miesięczny dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy                       

o pomocy społecznej, ustala się zgodnie z tabelą: 

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie wyrażony w % w stosunku do kryterium 

dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 

dochodowego dla osoby w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności wyrażona w %               

w stosunku do podstawy ustalenia 

odpłatności 

do 100 % nieodpłatnie 

powyżej 100 % do 130 % 20 % 

powyżej 130 % do 150 % 30% 

powyżej 150 % do 200 % 50 % 

powyżej 200 % do 250 % 80 % 

powyżej 250 % 100 % 



 

3. Podstawę ustalenia odpłatności stanowi pełny koszt pobytu w ośrodkach wsparcia, 

bądź mieszkaniach chronionych ponoszony przez gminę. 

4. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, bądź mieszkaniach 

chronionych, sposób, termin dokonywania wpłat określone będą odrębną decyzją 

administracyjną wydaną przez Kierownika GOPS w Imielnie. 

5. W przypadku, gdy pobyt w ośrodkach wsparcia, bądź mieszkaniach chronionych nie 

obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, należność ustalona zostanie 

proporcjonalnie      do ilości dni pobytu świadczeniobiorcy w placówce. 

6. Odpłatność za jeden dzień pobytu w ośrodkach wsparcia, bądź mieszkaniach 

chronionych określać będzie umowa/porozumienie zawarta przez gminę z podmiotem 

uprawnionym. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik GOPS w Imielnie może zwolnić 

świadczeniobiorcę w całości lub w części z opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, bądź 

mieszkaniach chronionych na jego wniosek, bądź na wniosek pracownika socjalnego, 

jeżeli: 

1) występują uzasadnione okoliczności, takie jak długotrwała choroba, 

niepełnosprawność, udokumentowane wydatki na leki, dojazdy do lekarza specjalisty, 

badania specjalistyczne, 

2) powstały straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego, 

3) istnieje konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

4) gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje 

dziecko, 

5) wnoszone są opłaty za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, 

ośrodku wsparcia lub innej placówce, 

6) innych sytuacji losowych. 

 

 

 

 

 


