
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

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

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych mieszkańców Gminy Namysłów

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 poźn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie  uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych przez mieszkańców Gminy Namysłów.

§ 2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej, ustala się miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
na zasadach określonych w tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Wysokość odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 
chronionym wyrażona w %

do 100 0
powyżej 100 do 150 20
powyżej 150 do 200 30
powyżej 200 do 250 50
powyżej 250 do 300 70
powyżej 300 100

§ 3. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala się za dany miesiąc 
kalendarzowy, mnożąc stawkę dziennego pobytu jednej osoby przez ilość dni faktycznego pobytu.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwala Nr XIII/167/12 Rady Miejskiej 
w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodku wsparcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508,
z poźn. zm) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielanie schronienia,
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

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

Osoby kierowane nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem
możliwości finansowych osób zobowiązanych do jej wnoszenia.

Nadmienić należy, ze wśród świadczeniobiorców szukających pomocy pojawiają się osoby posiadające własne
dochody, które przekraczają kryterium dochodowe jednakże są to bardzo sporadyczne przypadki.

Zatem w pełni uzasadniona staje się konieczność określenia przez Radę Gminy jako organu właściwego zasad
odpłatności za korzystanie z pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Projektodawca: Burmistrz
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