UCHWAŁA NR XXVIII/212/2021
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1876 ze zm.),
Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych, mieszkańców Gminy Szczyrk.
§ 2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) odpłatność – jest to kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia albo mieszkaniu chronionym,
uwzględniająca zakres przyznanych usług.
2) kryterium dochodowe – jest to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
3) pobyt – jest to faktyczny okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia albo mieszkaniu chronionym.
4) MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku.
§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym ustala się w zależności od
dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie.
2. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym
zgodnie z zasadami określonymi w § 4.
§ 4. 1. Opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia, z wyłączeniem klubu samopomocy, oraz w mieszkaniu
chronionym ustala się według następujących zasad:

Dochód osoby samotnie gospodarującej/na osobę
w rodzinie wg kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej wyrażony w %
Powyżej 100% do 150% włącznie

Odpłatność ustalona w stosunku % do średniego
kosztu utrzymania osoby w ośrodku wsparcia,
mieszkaniu chronionym, z wyłączeniem klubu
samopomocowego, o którym mowa w § 4 ust. 3
30%

Powyżej 150% do 200% włącznie

60%

Powyżej 200% do 250% włącznie

90%

powyżej 250%

100%

2. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, której dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, opłata za pobyt wynosi 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 - 50% tego dochodu.
3. Opłaty za pobyt w klubie samopomocy, ustala się według następujących zasad:
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Dochód osoby samotnie gospodarującej/na osobę Wysokość odpłatności za okres miesiąca
w rodzinie wg kryterium dochodowego kalendarzowego – odpowiednio % kwoty kosztu
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy pobytu.
społecznej wyrażony w %
Powyżej 100% do 150% włącznie
Nieodpłatnie
Powyżej 150% do 200% włącznie
2%
Powyżej 200% do 300% włącznie

4%

Powyżej 300% do 400% włącznie

8%

Powyżej 400%

15%

4. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem klubów samopomocowych, o którym mowa
w ust. 3 i mieszkaniach chronionych, ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w danym
ośrodku wsparcia. 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.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.
§ 6. 1. Traci moc uchwała nr LVI/377/20218 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 września 2018r. ze
zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak
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Uzasadnienie
Uchwałą nr XXV/195/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020 r. utworzono ośrodek
wsparcia pod nazwą Klub Seniora i połączono go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczyrku.
Klub Seniora jest klubem samopomocy, który ma na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym seniorów, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, poprzez umożliwienie im skorzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym usług w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej,
kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
Zgodne z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1876) Rada Gminy ustala,
w drodze uchwały w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy.
Uchwała nr LVI/377/20218 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 września 2018r. ustała szczegółowe
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, która nie uwzględniała odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych oraz klubie samopomocy.
Biorąc pod uwagę powyższe, koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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