
UCHWAŁA NR XX/123/19
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym 
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696
i 1815), art. 17 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 51 ust. 4 i 5 i art. 97 ust. 1, ust. 1a, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym 
w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych.  

§ 2. Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt osoby kierowanej do ośrodka wsparcia lub mieszkania 
chronionego przyjmuje się dochód tej osoby lub rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy 
społecznej.

§ 3. 1. Do ustalenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych stosuje się poniższą 
tabelką:

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych wyrażona w % liczona procentowo od ustalonego pełnego kosztu 
pobytu

Dochód osoby lub na osobę w 
rodzinie wyrażony w %  w 
stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 
8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 
społecznej 

Schronisku dla osób 
bezdomnych

Schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi

ośrodki wsparcia 
i mieszkania 
chronione

do 100%  30%  50% nieodpłatnie
powyżej 100% do 150% 40% 55% 55%
powyżej 150% do 200% 50% 60% 60%
powyżej 200% do 250% 60% 70% 70%
powyżej 250% do 300% 75% 80% 80%

powyżej 300%   100%   100%   100%

2. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 
chronionym jest miesięczny koszt pobytu w miejscu, do którego osoba została skierowana oraz dochód osoby 
skierowanej lub na osobę w rodzinie.

3. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionych jaką ponosi osoba kierowana nie może być 
wyższa od dochodu tej osoby, jak również nie może przekroczyć miesięcznego kosztu jej pobytu. Pozostałą kwotę 
za pobyt będzie regulował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.

4. Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny ustala sytuację rodzinną, 
dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc
w formie schronienia i wnioskuje, w jakim zakresie odpłatność może ulec obniżeniu.

§ 3. 1. Okres rozliczeniowy dla ustalenia opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym 
obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy.

2. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się dzieląc 
kwotę odpłatności wynikającej z tabeli przez liczbę dni
w danym miesiącu i mnożąc ją przez liczbę dni pobytu.

3. Przyznanie pomocy w formie skierowania do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego, wysokość 
odpłatności za pobyt, ustalane są w decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Chełmży z upoważnienia Wójta Gminy Chełmża.
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodku 
wsparcia lub mieszkaniu chronionym  może zostać zwolniona
z części lub całości opłaty. Zwolnienie następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub pracownika socjalnego.

5. Sytuacje szczególnie uzasadnione o których mowa w ust. 4 dotyczą w szczególności przypadków, gdy osoba 
korzystająca z tej formy pomocy ponosi koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego itp.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym 
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce 
zameldowania posiadały na terenie Gminy Chełmża (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2018 r. poz. 6747).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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UZASADNIENIE

Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały
na terenie Gminy Chełmża.

Przyjęcie uchwały w tym zakresie wynika z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
na podstawie którego, rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W myśl
art. 51 ust. 4 i 5 wyżej wymienionej ustawy schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zalicza się do ośrodków wsparcia.

Mając na względzie powyższe przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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