
 

 

Uchwała Nr               /2019 

Rady Miejskiej Gołdap  

z dnia                2019 

 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1, ust. 1a, ust. 5 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2019 r., poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, 

w tym osobom bezdomnym, które posiadały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie 

Gminy Gołdap. 

 

§ 2. Do ustalenia wysokości za pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia lub mieszkania 

chronionego przyjmuje się dochód tej osoby lub rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 3 i 4 

ustawy o pomocy społecznej. 

 

§ 3.  Przy ustaleniu opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych 

stosuje się poniższe tabele: 

1) Zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych: 

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub dochód na osobę w rodzinie w 

odniesieniu do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej wyrażony w % 

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych 

wyrażona w % liczona procentowo 

w stosunku do dochodu osoby skierowanej  

Do 100% nieodpłatnie 

Powyżej 100%-150% 60% 

Powyżej 150%-200% 80% 

Powyżej 200% 100% 

 

2) Zasady odpłatności za pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych: 

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub dochód na osobę w rodzinie w 

odniesieniu do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej wyrażony w % 

Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku 

wyrażona w % liczona procentowo 

w stosunku do dochodu osoby skierowanej  

Do 100% 30% 

Powyżej 100%-150% 60% 

Powyżej 150%-200% 80% 

Powyżej 200% 100% 

 

 



3) Zasady odpłatności za pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi: 

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub dochód na osobę w rodzinie w 

odniesieniu do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej wyrażony w % 

Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku 

wyrażona w % liczona procentowo w stosunku 

do dochodu osoby skierowanej  

Do 100% 50% 

Powyżej 100%-150% 60% 

Powyżej 150%-200% 80% 

Powyżej 200% 100% 

 

§ 4. 1. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia 

i mieszkaniu chronionym. 

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym nie obejmuje 

pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę nalicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, 

dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr LV/361/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą od 1 stycznia 2020 r. 

 

          

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

      `  Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dokonana ustawą 

z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019 r., 1507ze zm.) wprowadziła istotne zmiany dotyczące 

naliczania odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych, w 

tym schroniskach z usługami opiekuńczymi. Do dotychczasowego brzmienia art. 97 ustawy 

o pomocy społecznej dodano przepis ust. 1a w brzmieniu: 

„ w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo 

schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie 

drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu 

osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej 

do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu.” 

Tym samym, ustawodawca wprowadził zasadę odpłatności za pobyt w schronisku 

dla osób bezdomnych, w tym schronisku z usługami opiekuńczymi, bez względu na wysokość 

dochodu. Nowelizacja ustawy wprowadza zatem zasadę odpłatności osoby bezdomnej 

za pobyt w schronisku, w każdym przypadku, z zastrzeżeniem maksymalnej wysokości opłaty 

w przypadkach dochodu w wysokości nieprzekraczającej kwoty kryterium Decyzję 

w zakresie ustalenia odpłatności podejmuje ośrodek pomocy społecznej. 

W związku ze zmianami w ustawie traci moc Uchwała Nr LV/361/2018 Rady 

Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 

 


