Projekt
z dnia 21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVI/.../2019
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych, która to pomoc realizowana jest w ramach zadań własnych Gminy
Michałowice.
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), jak również na podstawie art. 97 ust. 1, ust. 1a
i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.
zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych, która to pomoc realizowana jest w ramach zadań własnych Gminy Michałowice, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/335/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia
osobom tego pozbawionym oraz w mieszkaniach chronionych.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Michałowice
Daniel Gajoch
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Załącznik do uchwały Nr XVI/.../2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 28 listopada 2019 r.
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
– pomoc realizowana w ramach zadań własnych Gminy Michałowice
§ 1. Użyte w załączniku określenia oznaczają:
1) koszt pobytu – miesięczny koszt pobytu jednej osoby w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym,
uwzględniający zakres świadczonych usług, ustalany w oparciu o regulamin wewnętrzny funkcjonowania
ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego, przepisy prawa miejscowego, bądź na podstawie porozumienia
pomiędzy Gminą Michałowice a inną jednostką samorządu terytorialnego lub porozumienia pomiędzy Gminą
Michałowice a podmiotem, któremu zlecono realizację zadania z zakresu pomocy społecznej;
2) koszt pobytu mieszkańca – wysokość miesięcznej należności za pobyt mieszkańca w ośrodku wsparcia lub
mieszkaniu chronionym, uwzględniającej przyznany mieszkańcowi zakres usług i ustalanej w uzgodnieniu
z osobą kierowaną w oparciu o koszt pobytu;
3) opłata za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym – odpłatność mieszkańca za pobyt w ośrodku
wsparcia lub mieszkaniu chronionym, ustalana jako procent kosztu pobytu mieszkańca, który uzależniony jest
od dochodu osoby, której przyznano prawo do pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym;
4) kryterium dochodowe – odpowiednio kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), zwanej dalej – „ustawą o pomocy społecznej” lub kryterium dochodowe na
osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy;
5) ośrodek wsparcia i mieszkanie chronione – ośrodki wsparcia i mieszkania chronione udzielające pomocy
mieszkańcom Gminy Michałowice w ramach zadań własnych Gminy, bądź udzielające pomocy mieszkańcom
Gminy Michałowice na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice a inną jednostką samorządu
terytorialnego lub gminą Michałowice a podmiotem, któremu zlecono realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej;
§ 2. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym w formie innej niż schronisko dla osób
bezdomnych lub schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, a także odpłatność za pobyt
w mieszkaniu chronionym, ustala się na podstawie niniejszej tabeli:
Tabela odpłatności
za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym w formie innej niż schronisko dla osób bezdomnych lub schronisko dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
dochód (% kryterium dochodowego dla osoby samotnie
gospodarującej bądź osoby w rodzinie, o którym mowa odpowiednio
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej)

Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia ustalana jako % kosztu
pobytu mieszkańca w ośrodku wsparcia

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% do 250%

5%

powyżej 250% do 400%

15%

powyżej 400%

25%
Tabela odpłatności
za pobyt w mieszkaniu chronionym
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dochód (% kryterium dochodowego dla osoby samotnie
gospodarującej bądź osoby w rodzinie, o którym mowa
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej)

Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jako
% kosztu pobytu mieszkańca w mieszkaniu chronionym

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% do 250%

10%

powyżej 250% do 400%

20%

powyżej 400%

50%

§ 3. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym w formie schroniska dla osób
bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się na podstawie niniejszej
tabeli:
Tabela odpłatności
za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym w formie schroniska dla osób bezdomnych
dochód (% kryterium dochodowego dla osoby samotnie
gospodarującej bądź osoby w rodzinie, o którym mowa odpowiednio
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej)

Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia ustalana jako % kosztu
pobytu mieszkańca
w ośrodku wsparcia

do 100%

10% jednak nie więcej niż 30 % dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie

powyżej 100% do 150%

20%

powyżej 150% do 250%

50%

powyżej 250%

100%

Tabela odpłatności
za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

dochód (% kryterium dochodowego dla osoby samotnie
gospodarującej bądź osoby w rodzinie, o którym mowa odpowiednio
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej)

Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia ustalana jako % kosztu
pobytu mieszkańca
w ośrodku wsparcia

do 100%

10 % jednak nie więcej niż 50 % dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie

powyżej 100% do 150%

15%

powyżej 150% do 200%

20%

powyżej 200% do 300%

30%

powyżej 300% do 400%

40%

powyżej 400% do 500%

50%

powyżej 500% do 600%

60%

powyżej 600%

100%

§ 4. Na potrzeby ustalenia kosztu pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, przyjmuje się, że
każdy miesiąc liczy 30 dni.
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§ 5. Osoba korzystająca z usług ośrodka wsparcia, jak również korzystająca z mieszkania chronionego,
zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi, na rachunek bankowy gminy.
§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierując do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego,
osobę kierowaną można w całości bądź w części zwolnić z konieczności ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodku
wsparcia i mieszkaniu chronionym, a w szczególności z powodu:
1) konieczności ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby, wymagającej ponoszenia
wysokich kosztów leczenia, zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalnej diety,
korzystania z dodatkowych, płatnych usług leczniczych i opiekuńczych;
2) długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych
w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.
§ 7. 1. Osoby korzystające z usług ośrodka wsparcia nie ponoszą odpłatności za dni usprawiedliwionej
nieobecności, między innymi w sytuacji pobytu w szpitalu, planowanego wyjazdu, choroby lub innych zdarzeń
losowych, uniemożliwiających im skorzystanie z tego rodzaju pomocy.
2. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1, odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia za miesiąc, w którym
wystąpiły przerwy w pobycie, zostaje pomniejszona o kwotę odpłatności za dni usprawiedliwionej nieobecności.
§ 8. W przypadku gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia bądź w 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.
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Uzasadnienie
Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy prowadzenie
i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających
opieki. Z kolei do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, należy między innymi prowadzenie
i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.
Dalej, zgodnie z treścią art. 97 ust. 1a i ust. 5 ww. ustawy, ustawodawca powierzył radzie gminy
kompetencje do stanowienia w drodze uchwały o szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu i kierowane są tam
osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (art. 51 ustawy o pomocy społecznej).
Z kolei mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod
opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej
całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
w integracji ze społecznością lokalną (art. 53 ustawy o pomocy społecznej).
W aktualnym stanie prawnym, ośrodki wsparcia mogą być prowadzone w formie:
·ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
·dziennego domu pomocy;
·domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
·schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
·schroniska dla bezdomnych, w którym nie są realizowane usługi opiekuńcze;
·klubu samopomocy;
Na terenie Gminy Michałowice funkcjonuje Klub Senior+ „Przestrzeń Seniora” w Masłomiącej, będący
klubem samopomocy. Taka sama jednostka ma zostać uruchomiona w styczniu 2020 r. w Młodziejowicach.
Pomoc osobom bezdomnym, z terenu Gminy Michałowice realizowana jest na podstawie porozumień
zawieranych przez Gminę z placówkami prowadzącymi schroniska dla osób bezdomnych. Na podstawie tak
zawartych porozumień, miesięczny koszt pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
kształtuje się na poziomie 1 950 zł (Koronowo), a bez usług opiekuńczych 860 zł (Kielce). Z kolei koszt pobytu
jednej osoby w mieszkaniu chronionym oszacowano na kwotę 600 zł miesięcznie, a koszt pobytu w dziennym
domu pomocy na kwotę 833 zł.
W aktualnym stanie prawnym, kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej dla osoby samotnie gospodarującej ustalono na poziomie 701 zł, a dla osoby gospodarującej
w rodzinie na poziomie 528 zł.
Dotychczas, zagadnienia związane z odpłatnością za pobyt w ośrodkach wsparcia były regulowane uchwałą
Nr XLIV/335/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym oraz w mieszkaniach chronionych.
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1690) znowelizowano zasady ponoszenia odpłatności za pobyt ośrodkach
wsparcia prowadzonych w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi. W aktualnym stanie prawnym, odpłatność za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych ponoszą także osoby, których dochód nie przekracza kryteriów dochodowych z pomocy
społecznej. Osoby te zobowiązane są pokrywać koszty swojego pobytu w wysokości nie wyższej niż 30%
swojego dochodu (tak w przypadku pobytu w schronisku dla osób bezdomnych) oraz nie wyższej niż 50%
swojego dochodu (tak w przypadku pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi).
Biorąc pod uwagę powyższe,
jest w pełnym zakresie uzasadnione.
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