
UCHWAŁA NR VIII/72/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz.506) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 96 ust. 1, 2 i 4, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm. ) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych osób, dla których ostatnim miejscem zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały był teren 
gminy Czerniejewo.

§ 2. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest pobytem odpłatnym. 

2. Podstawę do obliczania miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 
chronionym stanowi suma kosztu przyznanych usług i kosztu utrzymania miejsca w ośrodku wsparcia lub 
mieszkaniu chronionym.

3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 
chronionym, a w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność jest ustalana proporcjonalnie 
do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

§ 3. 1. Świadczeniobiorcy ponoszą z tytułu pobytu w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych 
opłatę ustaloną w zależności od posiadanego dochodu przypadającego na osobę samotnie gospodarującą lub na 
osobę w rodzinie, wg poniższej tabeli: 

L.p. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub na osobę w rodzinie do 
kryterium dochodowego

Odpłatność w procentach dobowego kosztu 
utrzymania osoby w o środku wsparcia

1. do 100% nieodpłatnie
2. powyżej 100% do 150% 30%
3. powyżej 150% do 200% 50%
4. powyżej 200% do 250% 75%
5. powyżej 250% 100%

2. Osobę wnoszącą opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym można zwolnić, na jej 
wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie z tej opłaty, zwłaszcza ze względu na 
następujące okoliczności :

1) z przeprowadzonej analizy stałych miesięcznych wydatków osoby/rodziny, uwzględniających zaspokojenie 
podstawowych potrzeb życiowych, wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości 
wynikającej z przyjętych zasad;

2) osoba/rodzina poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej;

3) występowanie niepełnosprawności lub długotrwałej choroby powodującej udokumentowany znaczny 
wzrost kosztów utrzymania lub konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

4) inne szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej;

5) uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego przez gminę Czerniejewo na zapewnienie pobytu osób 
w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym.

3. Przyznanie pomocy w formie skierowania do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego, wysokość 
odpłatności za pobyt oraz sposób płatności, ustala się indywidualnie w decyzji wydanej na podstawie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
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§ 5. Traci moc uchwała  Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XLIV/258/06 z dnia 22 maja 2006 r. 
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach 
wsparcia.

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

do Uchwały Nr VIII/72/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 maja 2019 r.

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz
mieszkaniu chronionym. Na podstawie art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz.1506 z późn. zm.) rada gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały,
w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniu chronionym. Odpłatność uzależniono od dochodu danej osoby lub rodziny przyjmując, iż jest
to dochód na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Określenie odpłatności według
przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych
osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. Natomiast obligatoryjne zwolnienie z opłat pobytowych
w schronisku przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryteria dochodowe określone w art. 8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 22 maja 2019 roku , na którym uzyskał pozytywną opinię.
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