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Poz. 4480
UCHWAŁA NR XLI/266/2018
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom tego pozbawianym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe
miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Koniusza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 51, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), Rada Gminy w Koniuszy uchwala, 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 Koniusza.
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) Odpłatność - kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia uwzględniająca przyznany zakres
usług,
2) Pobyt – okres przebywania w ośrodku wsparcia określony w decyzji administracyjnej,
3) Osoby – osoby pozbawione schronienia, w tym osoby bezdomne, które posiadają ostatnie miejsce
zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Koniusza,
4) 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.
§ 3. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny. Gmina pokrywa część kosztów stanowiących różnicę
między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodkach wsparcia, a opłatą uiszczaną przez osobę
umieszczaną w ośrodkach wsparcia.
§ 4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu osoby w ośrodkach wsparcia.
§ 5. Osoby przebywające krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodki wsparcia w trakcie miesiąca
kalendarzowego, ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu w ośrodku w danym miesiącu.
§ 6. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia przysługuje
osobom, w tym bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy
Koniusza oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej.
2. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1 o pomocy
społecznej ponoszą odpłatność określoną w tabeli:
Dochód osoby/rodziny wg kryterium dochodowego
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określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej
Od 101% - 150%
Od 151% - 200%
Od 201% - 250%
Powyżej 250%

30%
50%
70%
100%

§ 7. Opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia, zasady regulowania odpłatności ustala Kierownik GOPS
w uzgodnieniu z osobą kierowaną do ośrodka wsparcia.
§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt
w ośrodkach wsparcia mogą być zwolnione na ich wniosek, członka rodziny lub pracownika socjalnego
z częściowej lub całkowitej opłaty. Zwolnienie przysługuje na czas określony i może nastąpić w przypadku:
1) strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
2) udokumentowanych wydatków na leki, dojazd do lekarza, badania specjalistyczne,
3) konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
4) innych sytuacji losowych.
§ 9. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat wydaje kierownik GOPS lub inna osoba
upoważniona.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koniusza.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Nogieć

