
UCHWAŁA NR XXI/133/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sułkowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 17 ust.1 pkt 3, art.48,art.48a, art.53, art.96 ust.1, 
art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. 
zm.) - 

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sułkowice oraz osób bezdomnych, dla których miejscem 
ostatniego stałego zameldowania jest Gmina Sułkowice 

§ 2. 1.  Pobyt w Ośrodkach wsparcia jest odpłatny. Gmina pokrywa część kosztów stanowiących różnicę 
między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodkach wsparcia a opłatą uiszczaną przez osobę 
umieszczoną w ośrodkach wsparcia. 

2. Opłatę ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia 
i mieszkaniu chronionym, w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana 
proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 3. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu 
w ośrodku wsparcia przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które posiadają ostanie 
miejsce stałego zameldowania na terenie gminy Sułkowice. 

§ 4. Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych nie ponoszą osoby, jeżeli dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, 
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z wyłączeniem pobytu osoby bezdomnej w schronisku dla 
osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami . 

§ 5. 1.  W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, jeżeli dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, opłata 
wynosi 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. 

2. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kryterium dochodowego, opłata wynosi 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 
dochodu na osobę w rodzinie. 

§ 6. 1.  Osoby, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowe ustalone zgodnie 
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z wyłączeniem opłat za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi  ponoszą 
odpłatność wg poniższej tabeli: 

Dochód na osobę zgodnie z kryterium 
dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej 

Procent miesięcznej odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia lub mieszkaniu 
chronionym 

powyżej 100% do 150% 50% odpłatności 

od 151% do 200% 60% odpłatności 

od 201% do 250% 80% odpłatności 

powyżej 251% 100% odpłatności 
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2. Osoby bezdomne, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowe ustalone zgodnie 
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej za pobyt w schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi  ponoszą odpłatność wg poniższej tabeli: 

Dochód na osobę zgodnie z 
kryterium dochodowym 
określonym w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej 

Procent miesięcznej 
odpłatności za pobyt w 
schronisku 

 
Procent miesięcznej 
odpłatności za pobyt w 
schronisku z usługami 
opiekuńczymi 

powyżej 100% do 150% 40 % odpłatności 60% odpłatności 

od 151% do 200% 60% odpłatności 70% odpłatności 

od 201% do 250% 80% odpłatności 90% odpłatności 

powyżej 251% 100% odpłatności 100% odpłatności 

§ 7. 1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na ich wniosek, wniosek członka rodziny lub pracownika 
socjalnego mogą być zwolnione z opłaty w części lub 
w całości. Zwolnienie przysługuje na czas określony i może nastąpić 
w szczególności w przypadku: 

1) wnoszenia dodatkowo opłaty  za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 
wsparcia lub innej placówce; 

2) wystąpienia uzasadnionych okoliczności, zwłaszcza długotrwałej choroby, niepełnosprawności 
stwierdzonej na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty, udokumentowanych wydatków na leki, 
dojazdów do lekarza specjalisty, badań specjalistycznych; 

3) konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; 

4) innych trudnych sytuacji życiowych i losowych powodujące uzasadniony powód zwolnienia z częściowej 
lub całkowitej opłaty. 

§ 8. Miesięczny koszt utrzymania, zasady regulowania odpłatności ustalone zostaną na podstawie 
porozumienia zawartego miedzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułkowicach a ośrodkiem wsparcia, 
w którym przebywa osoba. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sułkowice. 

§ 10. Traci moc uchwała nr XL/224/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sułkowice. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Waldemar Wolski 
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