
UCHWAŁA NR XVII/98/19
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzących 
miejsca całodobowe okresowego pobytu i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art.17 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 51 ust. 3-5, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)1)  Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzących 
miejsca całodobowe okresowego pobytu i mieszkaniach chronionych, dalej zwanych "ośrodkami", dla osób, dla 
których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin.

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach,  pobierana jest w okresach miesięcznych  na warunkach 
określonych w poniższej tabeli:

Wysokość miesięcznej opłaty określona procentowo, liczona w stosunku 
do dochodu

Miesięczny dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie, 

określony w procentach, w relacji 
do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 
ust. 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej

w schronisku dla 
osób bezdomnych

w schronisku dla osób 
bezdomnych
z usługami 

opiekuńczymi

pozostałe ośrodki 
wsparcia prowadzące 
miejsca całodobowe 
okresowego pobytu 

i mieszkania chronione

do 100% 30% nieodpłatnie
powyżej 100% do 150% 40%

50%
30%

powyżej 150% do 200% 50% 60% 40%
powyżej 200% do 250% 60% 50%
powyżej 250% 70%

70%
70%

2. Należność, o której mowa w ust. 1, należy wpłacić na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Niemodlinie z dołu, w terminie do 15 - dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, którego 
odpłatność dotyczy.

3. W przypadku zgonu świadczeniobiorcy roszczenie o zapłatę należności za udzielone schronienie wygasa.

§ 3. Osoby, o których mowa w § 1, ponoszą odpłatność za każdy dzień pobytu, w wysokości 
proporcjonalnej do rzeczywistego pobytu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 3683). 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1622, poz. 1690.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
1 stycznia 2020 roku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Trzmielewski
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