
UCHWAŁA NR XXXVII/262/2017
RADY GMINY LIPIE

z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym  z terenu gminy Lipie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 w związku z art.41 ust.1 ustawy 
z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz 
art. 17 ust. 1 pkt 3, art.48, art. 48 a ust.1, art. 36 ust. 2 lit. i, lit. n, art. 97,art. 101 ust.1,2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.,930 ze zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych, które udzielają schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadają na terenie gminy Lipie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.
 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski

Id: FD97CD27-8978-4B60-B1B0-2B07F2E38A77. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/262/2017
Rady Gminy Lipie
z dnia 15 września 2017 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym 

z terenu gminy Lipie

§ 1. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają:
1) ośrodek wsparcia – ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom 

pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych oraz 
klub samopomocy.

2) mieszkanie chronione - to forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam 
przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt 
w placówce zapewniającej całodobowa opiekę.

3) kryterium dochodowe - jest to kryterium – odpowiednio: kryterium dochodowe osoby 
samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art.8 ust.1 
pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 ze zm.).

4) osoba bezdomna - osoba bezdomna w rozumieniu art.6 pkt.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 ze zm.).

5) pobyt – okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia  i w mieszkaniu chronionym określony 
w decyzji administracyjnej.

6) odpłatność – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia i mieszkaniu 
chronionym.

§ 2. Pomoc w formie udzielenia schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca 
noclegowego w ośrodku wsparcia i w mieszkaniu chronionym na podstawie wniosku osoby, wywiadu 
środowiskowego, kontraktu socjalnego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego oraz decyzji 
administracyjnej wydanej przez kierownika GOPS w Lipiu.

§ 3. Koszt pobytu w ośrodku wsparcia  i w mieszkaniu chronionym przysługuje nieodpłatnie 
osobom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 100 % kryterium 
dochodowego.

§ 4. Osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie pobytu 
w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej 
w poniższej tabeli.

§ 5. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym zapewniającym schronienie 
ustalana jest zgodnie z poniższą tabelą.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 
na osobę w rodzinie w procentach kryterium 
dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentach dobowego kosztu 
utrzymania osoby w ośrodku wsparcia        
i mieszkaniu chronionym.

do 100% nieodpłatnie
101%  - 125% 20%
126%  - 150% 30%
151%  - 175% 40%
176% - 200% 50%
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201% - 225% 60%
226% - 250% 70%
251% -275% 80%
276% -300% 90%

powyżej 300 % 100%

§ 6. Pomoc w formie schronienia przysługuje osobom zamieszkującym na terenie gminy Lipie, 
w tym osobom bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie 
gminy Lipie.

§ 7. W przypadku, gdy pomoc w formie tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia jakim 
jest schronisko dla bezdomnych udzielana jest osobie bezdomnej, której ostatnim miejscem 
zameldowania na pobyt stały jest inna gmina niż gmina Lipie, gmina ostatniego miejsca zameldowania na 
pobyt stały osoby bezdomnej jest zobowiązana do zwrotu kosztów za pobyt osoby bezdomnej 
w schronisku dla bezdomnych, do wysokości pełnego kosztu pobytu.

§ 8. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym, w tym dla 
osób bezdomnych ustala się za każdy dzień pobytu w ośrodku.

2. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy, przy przyjęciu następującego 
wyliczenia: ilość dni pobytu pomnożona przez kwotę pełnego kosztu pobytu.

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

§ 9. Miesięczny koszt utrzymania osoby, zasady regulowania odpłatności ustalane są na podstawie 
umowy zawartej między kierownikiem GOPS w Lipiu a kierownikiem ośrodka wsparcia lub mieszkania 
chronionego na terenie, którego przebywa skierowana osoba.

§ 10. Osoby, o których mowa w § 4 winny wpłacać należność  za pobyt w ośrodku wsparcia 
i mieszkaniu chronionym na rachunek bankowy GOPS w Lipiu w terminie wskazanym w decyzji 
administracyjnej. Opłata za pobyt o ośrodku wsparcia i w mieszkaniu chronionym stanowi dochód gminy 
Lipie.

§ 11. Przyznanie pomocy w formie udzielenia pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym 
- wysokość odpłatności za pobyt oraz sposób płatności, ustalane jest indywidualnie w decyzji wydanej na 
podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego.

§ 12. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba, w tym bezdomna, której przyznano 
pomoc w formie tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia lub w mieszkaniu chronionym na jej 
wniosek lub wniosek pracownika socjalnego może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona 
z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku.

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 
lub w mieszkaniu chronionym podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na 
podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Przypadki, o których mowa w ust.1 dotyczą w szczególności okoliczności związanych 
z ponoszeniem przez osoby wysokich kosztów leczenia, wystąpienia zdarzenia losowego.  Oraz innymi 
uzasadnionymi sytuacjami życiowymi lub losowymi.

4. Obniżenie bądź też całkowite zwolnienie z opłaty nie może przekroczyć 3 miesięcy w ciągu roku 
kalendarzowego.
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