
UCHWAŁA NR VII/54/2019
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. 
z dnia 2018.05.24) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 t.j. 
z dnia 2018.08.08) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych osób, których dochód przekracza odpowiednie kryterium dochodowe określonego 
w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w zależności od przyznanego 
zakresu usług, ustala się jak niżej: 

L.p.  Dochód osoby kierowanej w stosunku procentowym do odpowiedniego 
dla niej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy 
o pomocy społecznej 

 -Wysokość odpłatności wyrażona w % liczona od 
pełnego kosztu pobytu w ośrodku wsparcia albo 
mieszkaniu chronionym

1.  do 100%  0%
2.  powyżej 100% do 150%  od 1% do 40%
3.  powyżej 150% do 200%  od 20% do 80 %
4.  powyżej 200%  0d 40% do 100%

§ 3. 1.Odpłatność ustala sie za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniu 
chronionym, w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do 
ilości dni pobytu w danym miesiącu. 2. Kwota dochodu osoby kierowanej pozostała po ustaleniu opłaty musi być 
wyższa od kwoty odpowiedniego dla niej kryterium dochodowego z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej: Art. 51.1. Osobom, które ze względu na 
wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone 
w ośrodku wsparcia. 2. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. 3. 
W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. 4. Ośrodkiem wsparcia, 
o którym mowa w ust. 1-3, może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom 
pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub 
samopomocy. W myśl art. 53 ust. 1-3 ww. ustawy: 1. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 
niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług 
w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami 
psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w porozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który 
uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 
2013r. o cudzoziemcach, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. 2. Mieszkanie chronione jest 
formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia 
samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione 
zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. 3. 
Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub 
organizację pożytku publicznego. Stosownie do art. 97 ust. 1 i ust. 5 ww. ustawy: Art. 97.1. Opłatę za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, 
uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. 4. Rada powiatu lub rada gminy 
w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Dotychczas nasza Gmina nie posiadała uchwały wydanej na 
podstawie przytoczonej wyżej delegacji ustawowej z art. 97 ust.5 ww. ustawy, ponieważ na terenie Gminy nie ma 
ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego. Na potrzebę podjęcia uchwały na podstawie art.97 ust.5 ustawy 
o pomocy społecznej niezależnie od faktu czy gmina prowadzi ośrodek wsparcia lub mieszkanie chronione 
wskazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w „Wytycznych w zakresie pomocy osobom 
bezdomnym” wydanych w kwietniu 2017r. Kierując osobę do ośrodka wsparcia, np. schroniska, Gmina ponosi na 
rzecz podmiotu prowadzącego to schronisko pełną odpłatność za pobyt tej osoby. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ww. 
ustawy osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód tej osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. W przypadku, gdy dochód osoby przekracza odpowiednie 
kryterium dochodowe z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tzn. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 
„kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej” z art. 8 ust.1 pkt. 1 ww. ustawy ( aktualnie 701 zł) a w 
przypadku osoby w rodzinie „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” z art. 8 ust.1 pkt. 2 ww. ustawy 
(aktualnie 528 zł), to będzie ona ponosiła odpłatność za pobyt w wysokości określonej zgodnie z niniejszą uchwała. 
Wysokość odpłatności ustalano „ widełkowo” w celu umożliwienia podmiotowi kierującemu (organ administracji), 
ustalenia opłaty w „uzgodnieniu” z osobą kierowaną. Podanie jednej wysokości odpłatności czyniłoby 
niemożliwym jej „uzgodnienie”. Zapis z § 3 ust. 2 uchwały nawiązuje do normy z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej ustalając opłatę nie można doprowadzić o sytuacji, w której osobie kierowanej pozostanie dochód 
niższy albo równy odpowiedniemu kryterium dochodowym z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ 
takie osoby są zwolnione z opłat. Osoba, której zostanie ustalona opłata będzie ją uiszczać na konto Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tych względów podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 
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