
UCHWAŁA NR XXXVII/245/2022 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 23 marca 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z art. 51 ust. 5 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. 1. Opłatę osoby korzystającej z pobytu w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub mieszkaniu chronionym ustala Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Drawsku, w formie pisemnej, w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres 
usług oraz zastrzeżenie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli dochód osoby wskazanej w ust. 1 - samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego - opłata, o której mowa w ust. 1 nie może być wyższa niż 30% 
dochodu osoby bezdomnej samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do 
schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
nie może być wyższa niż 50% tego dochodu. 

§ 3. Wsparcie w ośrodkach wsparcia, o których mowa w § 2 ust. 1 udzielane jest odpłatnie w wysokościach 
określonej poniższą tabelą. 

Dochód osoby w %, 
w stosunku do kryterium 

art. 8 ustawy z dnia 
12.03.2004r. o pomocy 

społecznej 

Opłata jako procentowa wysokość 
dochodu osoby bezdomnej – 

samodzielne gospodarującej albo 
osoby w rodzinie –  

schronisko dla osób bezdomnych 

Opłata jako procentowa wysokość 
dochodu osoby bezdomnej – 

samodzielne gospodarującej albo 
osoby w rodzinie –  

schronisko dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi 

Do 100% Nie więcej niż 30 Nie więcej niż 50 
Powyżej  101 do 150 50 70 
Powyżej 150 do 200 75 80 
Powyżej 200 do 250 90 90 
Powyżej 250 100 100 

§ 4. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, sposób, termin dokonywania wpłat określone 
będą odrębną decyzją administracyjną wydaną przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Drawsku. 

§ 5. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę za pobyt oblicza 
się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu 
i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi może 
zostać zwolniona z części lub całości opłaty. Zwolnienie następuje na wniosek osoby uprawnionej lub 
pracownika socjalnego. 

2. Sytuacje szczególnie uzasadnione o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności przypadków, gdy 
osoba korzystająca z przedmiotowej formy pomocy ponosi koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu 
rehabilitacyjnego, itp. 

3. Zwalnia się z opłat za uczestnictwo w ośrodku wsparcia członków Klubu Senior+ w Drawsku. 
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§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązywania uchwała nr VII/54/2019 Rady 
Gminy Drawsko z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, przy czym § 5, ust.3 z mocą obowiązującą od dnia powstania Klubu Senior+ 
w Drawsku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

 
 

Ryszard Jabłonowski 
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