
U C H W A Ł A  Nr XXXVIII/383/2005 

R a d y   M i a s ta  G n i e z n a 
 

z  dnia 3 czerwca 2005 r. 

w sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

                   w ośrodkach wsparcia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), Rada Miasta Gniezna uchwala się co 

następuje: 

 

  

§    1. Ustala się organizację oraz zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

 

§    2. Organizację ośrodków wsparcia określają statuty tych ośrodków. 

 

§ 3. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego pobytu uzaleŜniona jest od wysokości 

przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) według poniŜszej tabeli: 

 

Osoba samotna i osoba w rodzinie 

Wysokość przekroczenia 

kryterium dochodowego 

Wysokość odpłatności ustalona 

jako % kosztów utrzymania 

do 100% nieodpłatnie 

ponad 100% do 130% 5% 

ponad 130% do 170% 10% 

ponad 170% do 200% 15% 

ponad 200% do 240% 20% 

ponad 240% do 330% 30% 

ponad 330% 60% 

 

 



§ 4. Osoby korzystające z całodobowego pobytu w ośrodku wsparcia ponoszą opłatę w wysokości  

40 % swojego dochodu. 

 

§    5. 1. W przypadkach szczególnych na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika 

socjalnego moŜna odstąpić w części lub w całości od Ŝądania zwrotu wydatków na udzielone 

świadczenie. 

   2. W środowiskowych domach samopomocy dziennego pobytu zwolnienie z opłat następuje 

w przypadku nie korzystania z domu przez okres 21 dni w danym miesiącu. 

3. NaleŜność za pobyt w ośrodku wsparcia zgodnie z wydaną decyzją wnoszona jest z dołu do 

15 dnia miesiąca następnego w kasie lub na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Gniezna i Dyrektorowi Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 



UZASADNIENIE  

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia uchwały w zakresie 

ustalenia organizacji i odpłatności za pobyt osób w ośrodkach wsparcia. Stosowne unormowania 

powołanej ustawy uprawniają gminę do tworzenia ośrodków wsparcia lub powierzenia zadania  

z zakresu pomocy społecznej uprawnionym podmiotom. 

W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest konieczne i zasadne w proponowanym brzmieniu. 


