
UCHWAŁA NR XIII/109/2019
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 51 ust. 4 i ust. 5, art. 53 oraz art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 5 w związku 
z art. 8 ustawy z dnia 12 marca   2004 r.  o pomocy   społecznej  (Dz.U.   z 2019 r.,  poz.1507, 
1622, 1690 i 1818) w związku  z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i1815), Rada 
Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób z terenu gminy 
Bierawa w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

§ 2. 1. Zwalnia się z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
osoby samotne i samotnie gospodarujące  uzyskujące miesięczny dochód zgodnie z art.8 ustawy 
o pomocy społecznej do wysokości 500 zł.

2. W przypadku osób w rodzinie, zwalnia się z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych, gdy uzyskany miesięczny  dochód na osobę w rodzinie zgodnie   
z art.8  ustawy o pomocy społecznej  nie przekracza  wysokości 360 zł .

3. Osoby  uzyskujące dochód przekraczający kwoty określone w ust.1  ponoszą odpłatność 
w wysokości 90 % różnicy pomiędzy uzyskiwanym dochodem, a kwotą 500 zł, nie więcej niż 
pełny koszt usługi.

4. Osoby  w rodzinie, uzyskujące dochód przekraczający kwoty określone w ust.2  ponoszą 
odpłatność w wysokości 90 % różnicy pomiędzy uzyskiwanym dochodem na osobę w rodzinie, 
a kwotą 360 zł, nie więcej niż pełny koszt usługi.

§ 3. Wysokość odpłatności ustala się za każdy dzień  faktycznego pobytu w ośrodku 
wsparcia lub mieszkaniu chronionym. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc 
odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

§ 4. Przyznanie pomocy w formie udzielenia tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku 
wsparcia lub 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/252/2017 Rady Gminy Bierawa  z dnia 27 grudnia 2017  
roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia.

Id: D2D7C8B5-CEC3-40E4-967F-B8102FB23DEF. Podpisany Strona 1



§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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