
UCHWAŁA NR VIII/46/19
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym

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. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom 
bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Gidle.

§ 2. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 
chronionym przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).

§ 3. 1. Osobie, której dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) świadczenie 
z pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 
chronionym przyznaje się odpłatnie.

2. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, dla osób których 
dochód przekracza kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie 
ustalana jest zgodnie z poniższą tabelą:

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

Odpłatność w procentach dobowego kosztu 
utrzymania osoby w ośrodku wsprcia lub 
mieszkaniu chronionym

1. Powyżej 100% do 150% 50%

2. Powyżej 150% do 200% 80%

3. Powyżej 200% 100%

§ 4. Osoby przebywające krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodek wsparcia lub mieszkanie 
chronione w trakcie miesiąca kalendarzowego ponoszą odpłatność proporcjonalnie do ilości dni pobytu 
w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym w danym miesiącu.

§ 5. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, osoba której przyznano świadczenie z pomocy 
społecznej w formie tymczasowego schronienia w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, na jej 
wniosek, wniosek członka rodziny lub pracownika socjalnego, może zostać całowicie lub częściowo 
zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przysługuje na czas określony i może 
nastąpić w przypadku:

1) wnoszenia opłaty za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia 
lub innej placówce;
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2) wystąpienia uzasadnionych okoliczności, zwłaszcza długotrwałej choroby lub niepełnosprawności, 
powodujących potwierdzone stosownymi dokumentami wydatki na zakup leków, dojazdy do lekarza 
specjalisty, badania specjalistyczne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego;

3) start materialnych powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

4) innych okoliczności uzasadnionych sytuacjami życiowymi i losowymi mających wpływ na stan 
materialny rodziny.

3. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub 
mieszkaniu chronionym, jego wysokości oraz okresie tego zwolnienia podejmuje się po przeprowadzeniu 
rodzinnego wywiadu środowiskowego.

4. Całkowite lub częściowe zwolnienie nie może przekroczyć odpowiednio 3 lub 6 miesięcy w ciągu 
roku kalendarzowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy w Gidlach

Leszek Kucharski
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