
UCHWAŁA NR XXV/227/2021 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 5 w związku 
z art. 51 ust. 4 i ust. 5, art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876 ze zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych dla mieszkańców gminy Stanisławów. 

1. Odpłatność miesięczną za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Procentowy dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie zgodnie z kryterium dochodowym 
określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej.  

Wskaźnik miesięcznej 
odpłatności osoby za 
pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych. 

Wskaźnik miesięcznej 
odpłatności osoby za 
pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi. 

1. powyżej 100 % do 200 %  do 70 % do 70 % 
2. powyżej 200 % do 100 % do 100 % 

2. Odpłatność za pobyt w Klubie Senior +  ustala się zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Procentowy dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie zgodnie z kryterium dochodowym 
określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej.  

Wysokość miesięcznej odpłatności liczona 
procentowo w stosunku do kwoty stanowiącej średni 
miesięczny koszt pobytu w Klubie Senior +. 

1. do 500 % nieodpłatnie 
2. powyżej 500 % do 600 % do 70 % 
3. powyżej 600 %  do 100 % 

3. Odpłatność miesięczną za pobyt w innych niż w/w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, 
ustala się zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Procentowy dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie zgodnie z kryterium dochodowym 
określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej.  

Wysokość miesięcznej odpłatności liczona 
procentowo w stosunku do kwoty stanowiącej średni 
miesięczny koszt pobytu w ośrodkach wsparcia lub 
mieszkaniach chronionych. 

1. powyżej 100 % do 200 % do 50 % 
2. powyżej 200 % do 300 % do 80 % 
3. powyżej 300 % do 100 % 

§ 2. W przypadku gdy pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych nie obejmuje pełnego 
miesiąca kalendarzowego, odpłatność za pobyt oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc 
kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 3. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wnoszona jest na konto 
bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie bądź w Kasie Urzędu Gminy Stanisławów, 
do 10 dnia następnego miesiąca. 

§ 4. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności podejmuje kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Uzasadnienie 

Celem niniejszej uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych. Określone zasady, pozwolą ustalić wysokość odpłatności 
z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) wskazuje, że 
ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, 
dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi oraz klub samopomocy. Za ośrodek wsparcia uznaje się również schronisko dla osób 
bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Mieszkanie chronione jest zaś formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam 
przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym 
funkcjonowaniu. 

Zgodnie z art. 97 ust. 5 w/w ustawy, rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, 
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały. 
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