UCHWAŁA NR XXIX/228/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w
mieszkaniach chronionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1769) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach
chronionych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej
Marek Grabowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/228/2017
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 6 października 2017 r.
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych
§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1. Ośrodek wsparcia- ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych, klub samopomocy.
2. Odpłatność - kwota opłaty za pobyt osoby w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym.
3. Pobyt - okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym określony w decyzji
administracyjnej.
4. Mieszkanie chronione - mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce
zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania
w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
§ 2. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny.
2. Osoby nie ponoszą opłaty, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wskazanego w art.8 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe o którym mowa w § 2 pkt. 2 niniejszego
załącznika ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wg poniższej tabeli:
Dochód zgodnie z kryterium dochodowym określonym
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej
Powyżej 100% do 130%
Powyżej 130% do 160%
Powyżej 160% do 190%
Powyżej 190%
§ 3. 1. Odpłatność ustala się na czas
w ośrodku wsparcia i w mieszkaniu chronionym.

Odpłatność w % kosztu utrzymania pobytu osoby
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

określony

40%
60%
80%
100%
za

każdy

miesiąc

kalendarzowy

pobytu

2. W przypadku, gdy pobyt osoby nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się
dzieląc wyliczoną zgodnie z tabelą kwotę przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu
osoby w ośrodku wsparcia i w mieszkaniu chronionym.
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