UCHWAŁA NR XI/54/2015
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Zławieś Wielka, a realizujących zadania własne
gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie
miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Zławieś Wielka oraz trybu pobierania opłat za pobyt
w ośrodku wsparcia
Na podstawie art. 17 ust.1 pkt 3, art. 48 ust.1 i 2, art. 96 ust.1, 2 i 4, art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), w związku z art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) , uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady przyznawania i ponoszenia odpłatności za pobyt klientów Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej wymagających zapewnienia schronienia, w tym bezdomnym,
w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Zławieś Wielka, określone w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi
Wielkiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Pawlikowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz.
379 i 1072.

Id: 8593287A-2B10-4304-801F-58228214F757. Uchwalony

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XI/54/2015
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zasady przyznawania i ponoszenia odpłatności za pobyt klientówGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złejwsi Wielkiejwymagających zapewnienia schronienia, w tym bezdomnym, w ośrodkach
wsparcia,niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Zławieś Wielka
§ 1. Pomoc w formie schronienia w ośrodku wsparcia przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym
bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania miały na terenie gminy Zławieś Wielka, a które przede
wszystkim ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
§ 2. 1. Podstawowym celem umieszczenia osoby kierowanej do ośrodka wsparcia jest zapobieżenie
wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w przejściowej, trudnej sytuacji życiowej na skutek:
bezdomności, niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, upośledzenia umysłowego oraz osobom znajdującym
się w kryzysie, w tym: ofiarom przemocy domowej, osobom starszym oraz opuszczającym ośrodki penitencjarne
i ośrodki terapii uzależnień.
2. Decyzję o przyznaniu miejsca w ośrodku wsparcia oraz odpłatności za pobyt wydaje kierownik GOPS
w Złejwsi Wielkiej, na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby,
za zgodą osoby zainteresowanej, złożonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej oraz
wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego z osobą zainteresowaną lub jej
przedstawicielem ustawowym.
§ 3. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia przysługuje osobom tego pozbawionym, które ostatnie
miejsce zameldowania miały na terenie gminy Zławieś Wielka, a ich dochód nie przekracza kryterium
dochodowego dla osób samotnie gospodarujących lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonych
w ustawie o pomocy społecznej.
2. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących lub osoby
w rodzinie, określone w ustawie o pomocy społecznej, zwracają poniesione przez gminę wydatki za pobyt
w ośrodku wsparcia w części lub całości, zgodnie z tabelą odpłatności ustaloną w § 4.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 zobowiązane są wpłacać należność za pobyt w ośrodku wsparcia na
rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, w terminie do ostatniego dnia
każdego miesiąca.
§ 4. 1. Opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia naliczane są wg poniższej tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej albo Wysokość odpłatności za pobyt w %, liczona od
dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu osoby przebywającej w ośrodku wsparcia
kryterium dochodowego, określonego w ustawie
o pomocy społecznej
Do 100%
Nieodpłatnie
Powyżej 100% do 140%
70%
Powyżej 140% do 180%
80%
Powyżej 180% do 220%
85%
Powyżej 220% do 250%
90%
Powyżej 250% do 280%
92%
Powyżej 280% do 350%
95%
Powyżej 350%
100%
2. Za zgodą osoby kierowanej do ośrodka wsparcia, w tym działającego także na zasadach schroniska dla
bezdomnych, której dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej,
dopuszcza się możliwość pobierania opłaty za pobyt, przy czym maksymalna kwota opłaty po stronie kierowanego
nie może przekroczyć 70% jego dochodu.
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3. O wysokości wnoszonej procentowej opłaty za pobyt, liczonej od dochodu osoby przebywającej w ośrodku,
decyzję podejmuje kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego.
4. Osoby, których dochód przekracza 350% kryterium dochodowego, pomoc w postaci skierowania do ośrodka
wsparcia nie przysługuje z wyłączeniem szczególnie uzasadnionych przypadków powodujących konieczność
udzielenia pomocy w formie schronienia.
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