
UCHWAŁA NR XVII/87/2020
RADY GMINY PIONKI

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych.

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 
1507), Rada  Gminy   Pionki  uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny. 

2. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których miesięczny dochód 
przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 
ustala się zgodnie z poniższą tabelą z zastrzeżeniem §2. 

Dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej w % ustalony 
w stosunku do kryterium z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej 

Wysokość miesięcznej  opłaty wyrażona w % w odniesieniu do 
miesięcznego kosztu pobytu w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych

do 100% nieodpłatnie
powyżej 100 % do 150% do 60 %
powyżej 150 % do 200 % powyżej 60 % do 70%
powyżej 200 % powyżej 70 % do 100%

§ 2. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób  bezdomnych albo schroniska dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi opłatę za pobyt ustala się w granicach    określonych poniższą tabelą: 

Wysokość opłaty za pobyt w schronisku jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (art.97 ust.1 a ustawy o pomocy  społecznej)
Dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej 
ustalony w % w stosunku do kryterium 
z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej. 

 Wysokość opłaty za pobyt  osoby      
bezdomnej w schronisku wyrażona 
w % w odniesieniu do dochodu 
rodziny lub osoby samotnie  
gospodarującej. 

 Wysokość opłaty za pobyt    osoby      
bezdomnej w schronisku z usługami 
opiekuńczymi wyrażona w % w odniesieniu  
do dochodu rodziny lub osoby samotnie  
gospodarującej.

do 25 % do 10% do 20%
powyżej 25% do 50% powyżej 10% do 20% powyżej 20% do 35%
powyżej 50% do 100% powyżej 20% do 30% powyżej 35% do 50%
Wysokość opłaty za pobyt w schronisku jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej  lub  dochód na osobę w rodzinie przekracza 
kwotę kryterium dochodowego.
Dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej 
w % ustalony w stosunku do kryterium 
z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej 

Wysokość miesięcznej  opłaty  osoby 
bezdomnej wyrażona w % 
w odniesieniu do miesięcznego 
kosztu pobytu w schronisku 

Wysokość miesięcznej  opłaty  osoby 
bezdomnej wyrażona w % w odniesieniu do 
miesięcznego kosztu pobytu w schronisku 
z usługami opiekuńczymi

powyżej 100% do 125% do 25% do 40%
powyżej 125% do 150% powyżej 25% do 50% powyżej 40 % do 60%
powyżej 150% do 200% powyżej 50% do 75% powyżej 60% do 80%
powyżej 200% powyżej 75% do 100% powyżej 80% do 100%

§ 3. W przypadku osoby bezdomnej przebywającej w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi, która jest zdolna do samoobsługi i nie wymaga usług opiekuńczych stosuje się miesięczną 
odpłatność, jak dla osób kierowanych do schroniska dla osób bezdomnych. 

§ 4. 1. Opłatę w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy 
faktycznego w nich  pobytu . W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę  
oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu, tj. dzieląc kwotę  kosztów  miesięcznego pobytu przez liczbę dni  
przypadających w danym   miesiącu  kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni  faktycznego   pobytu w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych z zastrzeżeniem  ust.2 . 
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2.  Opłatę w schroniskach dla osób bezdomnych ustala się : dla osób bezdomnych których dochód rodziny lub 
osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, w przypadku gdy pobyt 
nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę  oblicza się proporcjonalnie do ilości dni dzieląc kwotę 
dochodu przez liczbę dni przypadających w danym  miesiącu  kalendarzowym. 

3.  Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wnoszona przez osobę kierowaną do 
ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego nie może przekraczać dochodu tej osoby, jak również kwoty 
miesięcznego kosztu pobytu w danym ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Dariusz Gonciarz
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