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UCHWAŁA NR XIII.176.2020 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

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

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 
z późn. zm.1) ), Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach 
chronionych w Gminie Biała. 

§ 2. 1.   Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych ustala się za każdy dzień 
przyznania wsparcia w formie pobytu w miesiącach określonych w decyzji.  

2.   Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych ustala się według następujących 
zasad: 

Dochód ustawowy osoby samotnie 
gospodarującej lub na osobę w rodzinie w 

stosunku do kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej 

Wysokość ponoszonej odpłatności liczonej jako procent ustalonego kosztu pobytu 
w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych 

% SAMOTNI % W RODZINIE % 
Powyżej 100-150 5 15 
Powyżej 151-180 10 25 
Powyżej 181-220 20 35 
Powyżej 221-260 30 45 
Powyżej 261-300 40 55 
Powyżej 301-350 50 70 
Powyżej 351-400 60 80 
Powyżej 401-450 80 100 

Powyżej 451 100 100 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli w określonym czasie mieszkaniec mieszkania chronionego 
nie może ponieść odpłatności nawet w minimalnej wysokości zgodnie z ust. 2, na wniosek mieszkańca 
i zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego OPS, można częściowo lub całkowicie zaniechać pobrania 
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, 

1690, 1818 i 2473. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.  

 

  
 Przewodnicząca Rady 

 
 

Sabina Gorek 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala
w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych .Na
podstawie art.17 ust.1 pkt12 do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie
miejsc w mieszkaniach chronionych.

Podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:

Kierownik OPS w Białej

Maria Klimowicz
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