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Poz. 4416
UCHWAŁA NR XL/261/2018
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pózn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48, art. 48a ust.1 i 2, art. 96 ust.1,
art. 97 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z pózn.
zm.) Rada Gminy Kozłów uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe
miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kozłów, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Florek
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Załącznik do uchwały Nr XL/261/2018
Rady Gminy Kozłów
z dnia 6 czerwca 2018 r.
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia / mieszkaniach
chronionych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Kozłów, udzielających schronienie
osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania
posiadały na terenie Gminy Kozłów.
§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1. Odpłatność – jest to kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia/mieszkaniu chronionym,
uwzględniająca przyznany zakres usług;
2. Osoby – osoby pozbawione schronienia, w tym osoby bezdomne, które posiadają ostatnie miejsce
zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Kozłów;
3. Ośrodek wsparcia – są to noclegownie, przytuliska i schroniska dla osób bezdomnych pozbawionych
schronienia; zostawić ten punkt czy punkt nr 6
4. Kryterium dochodowe – jest to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017
roku , poz. 1769 ze zm.) ;
5. Pobyt – jest to okres faktycznego przebywania osoby w ośrodku wsparcia/mieszkaniu chronionym
określony w decyzji administracyjnej;
6. Ośrodek wsparcia - ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienne domy pomocy,
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla bezdomnych oraz kluby samopomocy;
7. Decyzja administracyjna – rozumie się przez to decyzję administracyjną w rozumieniu
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego;

przepisów

8. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie;
9. Ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze
zm.).
§ 2. Ośrodki wsparcia/mieszkania chronione, nie będące jednostkami organizacjami Gminy Kozłów są
podmiotami o zasięgu lokalnym, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie
udzielania schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kozłów.
§ 3. 1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego
w ośrodku wsparcia/mieszkaniu chronionym na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez
pracownika socjalnego i skierowania wydanego przez Kierownika GOPS w Kozłowie.
2. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania miejsca w ośrodku wsparcia/mieszkaniu chronionym
oraz o odpłatności za pobyt wydaje Kierownik GOPS w Kozłowie lub inny pracownik upoważniony do
wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej przez Wójta Gminy.
3. W nagłych przypadkach zgodę na udzielenie schronienia podejmuje pracownik nadzorujący ośrodek
wsparcia po czym niezwłocznie zgłasza ten fakt pracownikowi socjalnemu GOPS w Kozłowie .
4. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorcy, zasady regulowania odpłatności ustalone będą na
podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Kierownikiem GOPS w Kozłowie, a Kierownikiem ośrodka
wsparcia na terenie, którego przebywa osoba skierowana przez GOPS .
§ 4. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia/mieszkaniach
chronionych przysługuje osobom, w tym bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na
pobyt stały na terenie Gminy Kozłowie oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustala się odpłatność za pobyt w ośrodku
wsparcia/mieszkaniu chronionym zgodnie z tabelą ustaloną w § 5 niniejszej uchwały.
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§ 5. 1. Ustala się, że osoby korzystające zobowiązane są do zwrotu wydatków za udzielone świadczenia,
na zasadach określonych w tabelach:
1) Procentowa wysokość opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia określa poniższa tabela:
Dochód osoby/rodziny wg. kryterium
dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności wyrażona w % kosztów
utrzymania w ośrodku wsparcia
Osoby samotnie gospodarującej

do 100%

Osoby
gospodarują
cej
w rodzinie
nieodpłatnie

powyżej 100% do 120%

40%

powyżej 120% do 140%

45%

powyżej 140% do 160%

65%

powyżej 160% do 180%

80%

powyżej 180% do 200%

85%

powyżej 200%

100%

2) Procentowa wysokość opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych określa poniższa tabela:
Dochód osoby/rodziny wg. kryterium
dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności wyrażona w % kosztów
utrzymania w mieszkaniu chronionym
Osoby samotnie gospodarującej

do 100%

Osoby
gospodarują
cej
w rodzinie
nieodpłatnie

powyżej 100% do 120%

40%

powyżej 120% do 140%

50%

powyżej 140% do 160%

60%

powyżej 160% do 180%

70%

powyżej 180% do 200%

85%

powyżej 200%

100%

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia/mieszkaniu chronionym.
3. Osoby przebywające krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodek wsparcia i mieszkanie chronione w
trakcie miesiąca kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu w ośrodku w danym
miesiącu.
4. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 2, winny wpłacać należność za pobyt w ośrodku wsparcia/mieszkaniu
chronionym na rachunek bankowy GOPS w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej. Opłata za pobyt
dokonywana jest z dołu i stanowi dochód gminy Kozłowie .
§ 6. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone
świadczenie, w całości lub w części stanowiłoby dla osoby korzystającej nadmierne obciążenie lub też
niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Kierownik GOPS, może zwolnić osobę korzystającą z części lub
całości na czas określony od obowiązku zwrotu wydatków , w szczególności z powodu ;
1) ponoszenia wydatków
dokonanie odpłatności;

na leki, leczenie i rehabilitację, specjalistyczne badania uniemożliwiających

2) strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego ;
3) konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
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4) innych uzasadnionych sytuacji życiowych i losowych.
2. Obniżenie lub całkowite zwolnienie z odpłatności następuje na wniosek osoby uprawnionej bądź
pracownika socjalnego.
3. Obniżenie lub całkowite zwolnienie z odpłatności nie może przekroczyć 3 miesięcy w ciągu roku
kalendarzowego.

