
UCHWAŁA NR 374/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz 
mieszkaniach chronionych. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz.559) w zawiązku z art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz 
mieszkaniach chronionych osób, dla których właściwa jest Gmina Przemęt. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 
1) Kryterium dochodowe – kryterium osoby samotnie gospodarującej albo kryterium dochodowe na 

osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej; 

2) Osoba samotnie gospodarująca – osobę, o której mowa w art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej; 

3) Rodzina – osoby, o których mowa w art.6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej; 
4) Dzienny Dom Pomocy Senior+ (DDPS+) - oznacza Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Błotnicy. 

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się zgodnie z poniższą tabelą: 

L.P. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub na osobę 

w rodzinie do kryterium dochodowego 

Odpłatność w procentach liczona od 
pełnego kosztu pobytu 
w mieszkaniu chronionym 

1. do 100%  nieodpłatnie 
2. powyżej 100% do 200% do 20 % 
3. powyżej 200% do 300% do 30% 
4. powyżej 300% do 400% do 40 % 
5. powyżej 400% do 500% do 50% 
6. powyżej 500%  do 100% 

2. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi ustalana jest zgodnie z poniższą tabelą: 

Wysokość odpłatności za pobyt liczona procentowo w stosunku do 
kosztu pobytu 

L.P. Procentowy stosunek 
dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę 
w rodzinie do kryterium 

dochodowego 
Schronisko dla osób 

bezdomnych 
Schronisko dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi 
1. do 100%  do 30%, jednak nie więcej niż 

30% dochodu osoby 
do 50%, jednak nie więcej niż 

50% dochodu osoby 
2. powyżej 100% do 200% do 40 % do 60% 
3. powyżej 200% do 300% do 50% do 70% 
4. powyżej 300%    do 100 % do 100% 
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3. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Senior+ ustalana jest zgodnie 

z poniższa tabelą: 

L.P. Procentowy stosunek dochodu 
osoby samotnie gospodarującej 
lub na osobę 
w rodzinie do kryterium 
dochodowego 

Odpłatność w procentach 
liczona od pełnego kosztu 
pobytu w DDPS+ dla osoby 
samotnie gospodarującej 

Odpłatność w procentach 
liczona od pełnego kosztu 
pobytu w DDPS+ dla osoby 
w rodzinie 

1. do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
2. powyżej 100 % do150 % od 3% do 4% od 4% do 5% 
3. powyżej 150% do 200% od 5% do 6% od 6% do 7% 
4. powyżej 200% do 250 % od 7% do 8% od 8% do 9% 
5. powyżej 250% do 300% od 9% do 10% od 10% do 11% 
6. powyżej 300% do 350% od 11% do 12% od 12% do 13% 
7. powyżej 350% do 400% od 13% do 14% od 14% do 15% 
8. powyżej 400% do 450% od 15% do 16% od 16% do 17% 
9. powyżej 450% do  500% od 17% do 25% od 18% do 25% 
10. powyżej 500% od 26% do 30% od 26% do 30% 

4. Pobyt i korzystanie z usług ośrodka wsparcia – Klubu Senior+ w Gminie Przemęt jest nieodpłatne. 

§ 4. Średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu Pomocy Senior+ ustala Wójt Gminy Przemęt 
w zarządzeniu podjętym nie później niż do 31 marca każdego roku w oparciu o kwotę rocznych kosztów 
działalności. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na działalność Dziennego Domu 
Pomocy Senior+ w roku poprzednim, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o przyjęty w ustawie 
budżetowej na dany rok prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania  Dziennego Domu 
Pomocy Senior+ w roku poprzednim. 

§ 5. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt, o którym mowa w § 4 stanowi podstawę do ustalenia 
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, 
w którym zarządzenie zostało podjęte. Do tego czasu odpłatność za pobyt ustala się na podstawie 
średniego miesięcznego kosztu pobytu obowiązującego w roku poprzednim. 

§ 6. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym dokonywana jest 
z dołu i stanowi dochód Gminy Przemęt. 

§ 7. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego 
miesiąca kalendarzowego opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę opłaty 
wynikającą z § 3 przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 8. Traci moc Uchwała NR 113/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  
   

Przewodniczący Rady 
Gminy Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr 374/2022 Rady Gminy  Przemęt z dnia 27kwietnia 2022 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach 
chronionych. 

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wparcia oraz mieszkaniach chronionych. 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) rada gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, 
w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych. 

Zgodnie z art.51 ust.4 i 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klub 
samopomocy oraz schronisko dla osób bezdomnych. 

W myśl art. 97 ust.1 ww. ustawy opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala 
podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby 
nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty kryterium dochodowego. Zgodnie z art. 97 ust.1a w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do 
schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma 
zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób 
bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa 
niż 50% tego dochodu. 

Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności 
z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. W projekcie uchwały 
przedstawiono propozycję ustalania wysokości opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych, która uwzględnia to, by odpłatność ponoszona była stosownie do sytuacji dochodowej osób/rodzin 
zobowiązanych do jej wnoszenia. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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