
Projekt

z dnia  15 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia .................... 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, dla osób, dla których właściwą 
miejscowo jest Gmina Niemodlin.

§ 2. Osoby, o których mowa w § 1 ponoszą odpłatność za jeden dzień pobytu w ośrodku wsparcia 
prowadzącym miejsca całodobowe okresowego pobytu i mieszkaniach chronionych, w zależności od 
posiadanego dochodu i na warunkach określonych w poniższej tabeli:

Wysokość odpłatności dobowego kosztu  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%

§ 3. 1. Odpłatność, o której mowa § 2  pobierana jest w okresach miesięcznych i jest ponoszona 
w wysokości proporcjonalnej do rzeczywistego pobytu osoby w ośrodku, o którym mowa w § 1.

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.

§ 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 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 

 

Burmistrz Niemodlina

Dorota Koncewicz
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Uzasadnienie

Ustawodawca powierzył radzie gminy kompetencje do stanowienia w drodze uchwały o szczegółowych
zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkaniach chronionych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 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. Ośrodek wsparcia jest jednostką
organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca
całodobowe okresowego pobytu. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod
opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te
osoby w codziennym funkcjonowaniu. Wyżej wymienione formy pomocy należą do zadań własnych gminy.

W dniu 4 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadzona
ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego, zgodnie z którą organom stanowiącym gmin powierzono określenie wysokości opłaty za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w sytuacji gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie przekracza kwoty kryterium dochodowego z zastrzeżeniem, iż w sytuacji, gdy
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium
dochodowego opłata nie może przekroczyć 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na
osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska, a w przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi,
z uwagi na wyższy koszt usług w takich schroniskach, nie może być wyższa niż 50% tego dochodu.

Obowiązująca obecnie 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) w inny sposób reguluje kwestie odpłatności i nie uwzględnia pozostałych ośrodków wsparcia
oraz mieszkań chronionych.

Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest określenie przez Radę Miejską w Niemodlinie
szczegółowych zasad odpłatności zarówno w schronisku dla osób bezdomnych, jak też w schronisku dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz innych ośrodkach wsparcia prowadzących miejsca
całodobowe okresowego pobytu i mieszkaniach chronionych.

W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie niniejszej uchwały.
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