
UCHWAŁA NR XIV.79.2020 

RADY GMINY JELENIEWO 

 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych 
 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 

97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, 

poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 

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

mieszkaniach chronionych. 

 

     § 2. Pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego jest odpłatny. 

 

      § 3. W przypadku, gdy pobyt osoby skierowanej w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym 

nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę za pobyt oblicza się proporcjonalnie do liczby 

dni pobytu, dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

 

       § 4. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, jaką ponosi osoba 

skierowana, nie może być wyższa niż dochód tej osoby ustalony na podstawie ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

 

        § 5. Osoby skierowane na pobyt do schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ponoszą odpłatność zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Dochód według kryterium 

dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej, wyrażony w % 

 

Wysokość odpłatności liczona w % 

od dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na 

osobę w rodzinie za miesięczny 

koszt pobytu w schronisku dla osób 

bezdomnych 

Wysokość odpłatności liczona w % 

od dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na 

osobę w rodzinie za miesięczny 

koszt pobytu w schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

do 100% 

 

do 30% do 50% 

powyżej 100% do 250% 

 

powyżej 40% do 60% powyżej 50% do 60% 

powyżej 250% 

 

powyżej 60% do 70% powyżej 60% do 70% 

 
 

         § 6. Osoby skierowane na pobyt do ośrodka wsparcia, inne niż osoby określone w § 5, lub osoby 

skierowane na pobyt w mieszkaniach chronionych, których dochód przekracza wysokość kryterium 

dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

 

 

 
Dochód według kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej, wyrażony w % 

 

Wysokość odpłatności liczona w % od dochodu 

osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę 

w rodzinie za miesięczny koszt pobytu 

 

powyżej 100% do 150% powyżej 20% do 30% 



 

powyżej 150% do 200% powyżej 30% do 40% 

 

powyżej 200% do 250% powyżej 40% do 60% 

 

powyżej 250% powyżej 60% do 70% 

 

 
      § 7. Traci moc uchwała Nr XVII.95.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 r. w 

sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach udzielających 

schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce 

zameldowania posiadały na terenie gminy Jeleniewo. 

 
      § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

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

Województwa Podlaskiego. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 


