
UCHWAŁA NR V/74/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach wsparcia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3 i 12, oraz ust. 2 pkt 3, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co 
następuje :

§ 1. Ustala się,  szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, osób 
z terenu gminy Kluczbork:

1) szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pobytu stanowiące   załącznik 
nr 1  do niniejszej uchwały;

2) szczegółowe zasady ponoszenia odpłatnosci za pobyt  osób bezdomnych w schronisku lub schronisku 
z usługami opiekuńczymi stanowiące   załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc :

1) uchwała nr XLII/412/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia 
osobom tego pozbawionym;

2) uchwała nr LI/503/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/74/19

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 23 stycznia 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DZIENNYM DOMU 
POBYTU

§ 1. Korzystanie z pobytu w Dziennym Domu Pobytu, zwanym dalej Domem, jest odpłatne według 
poniższych zasad, nie więcej jednak niż wynosi pełny koszt usługi:

1) zasady odpłatności za korzystanie z pobytu w Domu dla osoby samotnej:

Dochód osoby samotnej w % kryterium dochodowego, 
określonego w art. 8, ust. 1 pkt. 1, ustawy o pomocy 
społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona w/g 
stawki odpłatności miesięcznej

do 100 % Nieodpłatnie
pow.100 do 150 % 10 %
pow. 150 do 200 % 20 %
pow. 200 do 250 % 30 %
pow. 250 do 300 % 40 %
pow. 300 do 350 % 60 %
pow. 350 % 100 %

2) zasady odpłatności za korzystanie z pobytu w Domu dla osób w gospodarstwach wieloosobowych:

Dochód na osobę w rodzinie w % kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2,    
ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość odpłatności w % liczona w/g 
stawki odpłatności miesięcznej

do 100 % Nieodpłatnie
pow. 100 do 150 % 15 %
pow. 150 do 200 % 25 %
pow. 200 do 250 % 35 %
pow. 250 do 300 % 50 %
pow. 300 do 350 % 70 %
pow. 350 % 100 %

§ 2. Korzystanie z posiłków w Domu jest odpłatne według poniższych zasad, nie więcej jednak niż 
wynosi pełny koszt usługi:

1) Osoby, których dochód mieści się w przedziale od 100 % do 150 % kryterium dochodowego ponoszą 
odpłatność wyłącznie za pobyt w Domu wg zasad określonych w ust. 1, natomiast posiłki mogą być 
przyznane tym osobom na podstawie odrębnych przepisów,

2) zasady odpłatności za korzystanie z posiłków w Domu :

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie ustalony w % kryterium 
dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy 
o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % liczona w/g 
stawki odpłatności miesięcznej

pow. 150 do 200 % 20 %
pow. 200 do 250 % 30 %
pow. 250 do 300 % 40 %
pow. 300 do 350 % 60 %
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pow. 350 % 100 %
§ 3. 1. Opłata za pobyt i posiłki w Domu, wnoszona jest na rachunek bankowy OPS w terminie 

wskazanym w decyzji administracyjnej. Opłata dokonywana jest z dołu i stanowi dochód Gminy Kluczbork.

2. W przypadku gdy pobyt w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłaty 
oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/74/19

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 23 stycznia 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT OSÓB BEZDOMNYCH 
W SCHRONISKU LUB SCHRONISKU Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI

§ 1. Korzystanie z pobytu w Schronisku dla bezdomnych lub Schronisku dla bezdomnych                           
z usługami opiekuńczymi, zwanymi dalej Schroniskiem, jest odpłatne według poniższych zasad, nie więcej 
jednak niż wynosi pełny koszt usługi:

Dochód osoby w % kryterium dochodowego na osobę 
samotną, określonego w art. 8, ust. 1 pkt. 1, ustawy 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona w/g 
stawki odpłatności miesięcznej

do 100 % Nieodpłatnie
pow.100 do 150 % 10 %
pow. 150 do 200 % 20 %
pow. 200 do 250 % 30 %
pow. 250 do 300 % 40 %
pow. 300 do 350 % 60 %
pow. 350 % 100 %

§ 2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne według poniższych zasad, nie więcej jednak niż wynosi pełny 
koszt usługi:

1) osoby, których dochód mieści się w przedziale od 100 % do 150 % kryterium dochodowego ponoszą 
odpłatność wyłącznie za pobyt w Schronisku, wg zasad określonych w ust.1, natomiast posiłki mogą być 
przyznane tym osobom na podstawie odrębnych przepisów,

2) zasady odpłatności za korzystanie z posiłków w Schronisku :

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie ustalony wg kryterium 
dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy 
o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % liczona w/g 
stawki odpłatności miesięcznej

pow. 150 do 200 % 20 %
pow. 200 do 250 % 30 %
pow. 250 do 300 % 40 %
pow. 300 do 350 % 60 %
pow. 350 % 100 %

§ 3. 1. Opłata za pobyt i posiłki w Schronisku wnoszona jest na rachunek bankowy OPS                   
w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej. Opłata dokonywana jest z dołu i stanowi dochód Gminy 
Kluczbork.

2. W przypadku gdy pobyt w Schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza 
się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu.
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UZASADNIENIE

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielenie schronienia,
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej). Do zadań własnych Gminy należy również prowadzenie
i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagających opieki (art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy).

Celem uchwały, jest ustalenie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt osób w ośrodkach
wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi oraz dziennym domu pobytu.

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada
Gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych,
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Określenie szczegółowej odpłatności według przedstawionych zasad, opiera się na
kryteriach dochodowych zapisanych w ustawie o pomocy społecznej i pozwala ustalić wysokość
odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób i rodzin zobowiązanych do jej
wnoszenia. Należy wspomnieć, iż obligatoryjne zwolnienie z opłat za pobyt w ośrodkach
wsparcia, przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryteria dochodowe określone w art. 8 ust.
1 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z brakiem jednostek gminnych typu: schronisko dla bezdomnych, schronisko
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz dzienny domu pobytu, ośrodek prowadzi
postępowania na podstawie zamówień publicznych w celu wyboru wykonawców. Ośrodek
zamierza prowadzić takie postępowanie w celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia w dziennym
domu pobytu.
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