
UCHWAŁA NR XL/260/22 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia 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 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Dla osób innych niż osoby bezdomne, przebywające w schronisku dla osób bezdomnych albo 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których dochód przekracza kryterium dochodowe 
ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustala się 
następującą miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych: 

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie określony 
wg. kryterium art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy 
społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
lub mieszkaniach chronionych w % opłaty za pobyt w 
ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym 

 
100% i poniżej 

 
bezpłatnie 

 
Powyżej 100% do 150% 

 
10% 

 
Powyżej 150% do 200% 

 
20% 

 
Powyżej 200% do 250% 

 
30% 

 
Powyżej 250% do 300% 

 
40% 

 
Powyżej 300% do 350% 

 
50% 

 
Powyżej 350%do 400% 

 
60% 

 
Powyżej 400%  do 450% 

 
70% 

 
Powyżej 450% 

 
80% 

§ 3. Dla osób bezdomnych, przebywających w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ustala się następującą miesięczną odpłatność za pobyt: 

Dochód osoby lub dochód na osobę w 
rodzinie określony wg. kryterium art. 
8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy 
społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt w 
schronisku  dla osób bezdomnych  

Wysokość odpłatności za pobyt 
w schronisku  dla osób 
bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi: 

 
100% i poniżej 

 
30%,  

 
50% 

 
Powyżej 100% do 200% 

 
50% 

 
65% 

 
Powyżej 200% do 300% 

 
70% 

 
80% 

 
Powyżej 300% do 400% 

 
90% 

 
90% 

 
Powyżej 400%  

 
100% 

 
100% 
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§ 3. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, jaką ponosi osoba przebywająca 
nie może być wyższa od jej dochodu. Pozostałą do pełnej odpłatności kwotę będzie regulowała Gmina 
Pawłowiczki. 

§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych należy uiszczać z góry za cały 
miesiąc w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. 

§ 5. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego 
miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę opłaty przez 
liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXV/166/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych, zmieniona Uchwałą nr IX/65/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 października 2019r. 
zmieniająca Uchwałę nr XXV/166/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowiczki 

 
 

Przemysław Malinka 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 51 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ośrodkiem wsparcia może być ośrodek 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych oraz klub samopomocy. 
Zgodnie z art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  Rada powiatu lub Rada gminy w drodze 
uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
W związku z tym jeśli osoba bezdomna nie uzyskuje innego dochodu poza np. zasiłkiem stałym, wówczas nie ponosi 
ona opłat za pobyt w schronisku, do którego została skierowana przez ośrodek pomocy społecznej. Jeśli osoba 
bezdomna posiada dochód przekraczający kwotę kryterium dochodowego, wówczas może ona w zależności od progów 
dochodowych określonych w uchwale rady gminy, zostać obciążona kosztami pobytu w schronisku dla osób 
bezdomnych. 
Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, właściwą miejscowo do wydania 
decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, którego jedną z form jest udzielenie 
schronienia, w przypadku osoby bezdomnej, jest gmina ostatniego miejsca zameldowani tej osoby na pobyt stały. 
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