UCHWAŁA NR 96/XIII/20
RADY GMINY RUTKI
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności z pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych w zakresie zadań własnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 48, art. 48a ust. 1, art. 97 ust. 1, ust. 1a i
5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2018 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1507, 1622,
1690, 1818, 2773, ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W zakresie zadań własnych 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, jeśli
dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium
dochodowego, o którym mowa a art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3. W przypadku osób skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych albo do schroniska dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania §2.
§ 4. Osoby skierowane do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego z wyłączeniem schroniska
dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność
na zasadach określonych poniższej tabeli:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Dochód osoby lub rodziny w stosunku do Wysokość miesięczna odpłatności wyrażona w % w
kryterium dochodowego określonego w art. 8 stosunku do dochodu osoby/rodziny
ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %
powyżej 100 % -150%
od 10% do 50%
powyżej 150 %- 200%
powyżej 50 % do 60 %
powyżej 200 %- 250 %
powyżej 60 % do 70 %
powyżej 250 %
powyżej 70 % do 80 %

§ 5. Osoby skierowane do schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli:
L
p.

Dochód osoby lub na osobę w rodzinie
w
stosunku
do
kryterium
dochodowego określonego w art. 8
ustawy o pomocy społecznej wyrażony
w%

Wysokość
miesięcznej
odpłatności w % liczona od
dochodu
osoby/
rodziny
przebywającej w schronisku
dla osób bezdomnych

1.
2.
3.

do 100 %
powyżej 100 %- 200%
powyżej 200 %

od 10% do 30%
powyżej 30% do 60%
powyżej 60% do 80%

Wysokość
miesięcznej
odpłatności w % liczona od
dochodu
osoby/
rodziny
przebywającej w schronisku
dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi
od 10% do 50%
powyżej 50% do 70%
Powyżej 70% do 80%

§ 6. Wysokość ustalonej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym nie może
być wyższa od kwoty pełnego miesięcznego kosztu pobytu.
§ 7. W przypadku podatku obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność ustalenia jest proporcjonalnie do
ilości dni pobytu w danym miesiącu.
§ 8. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych należy uiszczać na rachunek
bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej. Opłata
za pobyt w ośrodku wsparcia dokonana jest z dołu i stanowi dochód Gminy Rutki.
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§ 9. Traci moc Uchwala nr 101/XXI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 24 luty 2017 r. poz. 790) w sprawie ustalenia szczegółowych zasady ponoszenia
odpłatności z pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielającym schronienia
osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania
posiadały na terenie Gminy Rutki,
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalewski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie
miejsc w mieszkaniach chronionych. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą
osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt
w placówkach zapewniających całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego
funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy
społecznej Rada Gminy w drodze Uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych. Rada Gminy Rutki
w 2017 roku podjęła stosowną Uchwałę, lecz ze względu na zmianę przepisów prawa istnieje konieczność
ponownego uchwalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych. Określenie odpłatności według proponowanych zasad powinno być czytelne, zrozumiałe
i adekwatne do rzeczywistej sytuacji dochodowej osób z nich korzystających, co przedstawia proponowana
Uchwała. Dlatego mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej Uchwały jest w pełni zasadne.
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