
UCHWAŁA
RADY GMINY SMYKÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 NR 106/XII/2019  

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych  
i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Smyków,  a realizującymi 

zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, 
które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Smyków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U.         
z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z póź. zm.) Rada Gminy Smyków uchwala co następuje

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych    
 i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Smyków, zwanej dalej „Gminą”.

§ 2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej, ustala się następującą miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych zgodnie z podaną niżej tabelą.

Dochód osoby określony wg kryterium        
art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności (w odniesieniu do 
miesięcznej stawki odpłatności)

powyżej 100% do 150 % 30%
powyżej 150% do 200% 50%
powyżej 200 % do 250% 70%

powyżej 250 % 100%
§ 3. Dla osób bezdomnych kierowanych do schroniska dla osób bezdomnych, których dochód 

nie przekracza kryterium dochodowego ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustala się 
miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku w wysokości 30 % dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 
dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla bezdomnych.

§ 4. Dla osób bezdomnych kierowanych do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 
których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej, ustala się miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi w wysokości 
50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do 
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

§ 5. Podstawą ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym jest 
miesięczny koszt pobytu w danym ośrodku, do którego osoba/rodzina została skierowana oraz dochód 
posiadany przez osobę/rodzinę skierowaną do ośrodka wsparcia, mieszkania chronionego.

§ 6. 1. Osoby/rodziny korzystające z usług ośrodków wsparcia, mieszkania chronionego nie ponoszą 
odpłatności za okres usprawiedliwionej nieobecności, spowodowanej pobytem w szpitalu, sanatorium oraz 
własnymi sprawami osobistymi lub wypadkami losowymi.

2. Osoby/rodziny, którym udzielono pomocy w formie schronienia winny wpłacać należność za pobyt 
w ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Smykowie w terminie określonym w decyzji.

3. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym.

4. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca 
kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę opłaty przez liczbę 
dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.
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§ 8. Traci moc  Uchwała Nr 180/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017 r.w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków

Danuta Jarek
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UZASADNIENIE

Celem niniejszej uchwały jest dostosowanie do nowej regulacji, wprowadzonej ustawą z dnia
19 lipca 2019r.o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego z dnia 4 października 2019r.Zgodnie z dotychczasową regulacją zawartą w
art.97ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej osoby przebywające w
ośrodkach wsparcia do których należą także schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ponoszą opłat za pobyt w tych ośrodkach , jeżeli
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego.
Natomiast zgodnie z art.1 pkt 16 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w art. 97 ustawy o pomocy społecznej po ust.1 dodaje się ust.1a w
brzmieniu ”w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo
schroniska z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust.1 zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego,
opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w
rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczym nie może być wyższa niż 50%tego dochodu”.

W związku z wprowadzeniem nowego zapisu w ustawie o pomocy społecznej o którym
mowa powyżej podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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