
Projekt

z dnia ..........

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia  ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia   
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz 2018 r., poz.1508 ze zm. )  oraz po uzyskaniu pozytywnej 
opinii przez Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

§ 2. Pomoc w formie udzielenia tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia przysługuje nieodpłatnie 
osobom, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej.

§ 3. Osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego pomoc w formie pobytu w ośrodku 
wsparcia  udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej w poniższej tabeli:Tabela odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia

Procentowy  stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 
dochodu na osobę w rodzinie

odpowiednio do kryteriów dochodowych, o których mowa   
w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.         

o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za pobyt w  ośrodku wsparcia, liczona 
procentowo w stosunku do pełnego kosztu pobytu

powyżej  100% do 130% 20%

powyżej 130% do 150% 30%

powyżej 150% do 170% 50%

powyżej 170% do 200% 70%

powyżej 200% do 250% 80%

powyżej  250% 100%

§ 3. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia jest ustalana  i pobierana za okres miesiąca kalendarzowego.  
Osoba skierowana do ośrodka wsparcia na okres nieobejmujący pełnego miesiąca kalendarzowego wnosi opłatę 
proporcjonalną do liczby dni objętych skierowaniem w danym miesiącu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Szaweł
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UZASADNIENIE

Celem uchwały jest ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za tymczasowy pobyt w ośrodku wsparcia dla
osób z terenu gminy Pawłowice. Na podstawie art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ( t.j. Dz 2018 r., poz.1508 ze zm. ) rada gminy upoważniona jest do ustalenia w drodze uchwały,
w zakresie zadań własnych, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Określenie
odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem
możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia.
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