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z dnia  14 sierpnia 2018 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 97 ust. 1 i 5, w związku 
z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1508) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób 
z terenu Gminy Jemielnica.

§ 2. Pomoc w formie udzielenia tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia przysługuje 
nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie 
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia udzielana jest 
odpłatnie w wysokości określonej w poniższej tabeli, nie więcej niż pełny koszt usługi:

Lp.
Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie do 
kryterium dochodowego

Odpłatność w procentach dobowego 
kosztu utrzymania osoby w ośrodku 

wsparcia
1. do 100% bezpłatnie
2. do 150% do 30%
3. do 200% do 40%
4. do 250% do 50%
5. powyżej 250% do 100%

§ 4. 1. Wysokość odpłatności osoby za pobyt w ośrodku wsparcia ustala się za każdy dzień rzeczywistego 
pobytu.

2. Koszt dziennego pobytu utrzymania osoby w ośrodku wsparcia ustalany jest na podstawie porozumień 
zawartych pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy, a ośrodkiem wsparcia, do 
którego kierowana jest osoba.

3. Okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy, przyjmując za podstawę: ilość dni rzeczywistego 
pobytu pomnożoną przez stawkę dzienną.

§ 5. Przyznanie pomocy w formie udzielenia tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia, wysokość 
odpłatności za pobyt oraz sposób płatności, ustalane są indywidualnie w decyzji wydanej na podstawie 
udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego, po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego.

§ 6. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, osoba kierowana lub której przyznano świadczenie 
z pomocy społecznej w formie tymczasowego pobytu w ośrodku wsparcia, na jej wniosek lub wniosek 
pracownika socjalnego, może zostać całkowicie lub częściowo zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia.

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 
podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie udokumentowanego 
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
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3. Sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności sytuacji, gdy osoba 
korzystająca z tej formy pomocy ponosi wysokie koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, 
względnie osoba ubiegająca się o zwolnienie z odpłatności poniosła straty w związku ze zdarzeniem losowym. 
Wszelkie te zdarzenia i wydatki winny być udokumentowane.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Drzyzga
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