
UCHWAŁA NR XIV/235/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności   za pobyt w ośrodkach wsparcia  mieszkańców 
gminy Kluczbork

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia.

2. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pobytu, w granicach ustalonych poniższą tabelą:

Miesięczny dochód osoby samotnej lub dochód                      
na osobę w rodzinie w procentach w relacji do 

kryterium określonego w art. 8  ustawy o pomocy 
społecznej

Wysokość odpłatności liczona proporcjonalnie 
w stosunku do dochodu

od  0 do 100 % Nieodpłatnie
powyżej 100 do 150 %            20 %
powyżej 150 do 200 %           25 %
powyżej 200 do 250 %           30 %
powyżej 250 do 300 %           35 %
powyżej 300 do 350 %          40 %
powyżej 350 %                       45 %

3. Odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi, w granicach ustalonych poniższą tabelą:

Wysokość odpłatności liczona proporcjonalnie 
w stosunku do dochodu

Miesięczny dochód osoby samotnej lub dochód 
na osobę w rodzinie  w procentach 

w relacji do kryterium, określonego  w art. 8  ustawy 
o pomocy społecznej

schroniska dla 
bezdomnych

schroniska dla bezdomnych               
z usługami opiekuńczymi

powyżej 0 do 150 % 30 % 40 %
powyżej 150 do 250 % 40 % 50 %
powyżej 250 % 50 % 60 %

4. Odpłatność za posiłki w Dziennym Dom Pobytu, Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w granicach ustalonych poniższą tabelą:

Miesięczny dochód osoby samotnej lub dochód na osobę 
w rodzinie w procentach w relacji do kryterium 

określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona proporcjonalnie 
w stosunku do dochodu

powyżej 150 do 200 % 10 %
powyżej 200 do 250 % 15 %
powyżej 250 % 20 %

5. Osoby, których dochód mieści się w przedziale od 0 % do 150 % kryterium dochodowego  ponoszą 
odpłatność wyłącznie za pobyt, natomiast posiłki mogą być przyznane tym osobom na podstawie odrębnych 
przepisów.

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt i posiłki w ośrodkach wsparcia, ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy 
faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia.

2. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się 
proporcjonalnie do ilości dni pobytu, tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni  w danym miesiącu 
i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
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3. Opłata za pobyt i posiłki w ośrodkach wsparcia nie może być wyższa od kwoty 100% pełnego 
miesięcznego kosztu pobytu i kosztów posiłków.

4. Wpłaty należności, o których mowa w ust. 1, w rozliczeniu miesięcznym, osoba skierowana do 
ośrodka wsparcia dokonuje w sposób określony w decyzji administracyjnej.

§ 3. Traci moc :

1) Uchwała nr V/74/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;

2) Uchwała nr VI/113/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr V/74/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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