UCHWAŁA NR LXII/372/18
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,
w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie
Gminy Widawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i poz. 700) Rada Gminy Widawa uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,
w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie
Gminy Widawa w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/92/04 Rady Gminy w Widawie z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej zmieniona uchwałą
Nr XXVII/175/09 Rady Gminy Widawa z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Bruzda
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Załącznik
do uchwały Nr LXII/372/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Widawa
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Widawa.
§ 2. Udzielenie schronienia osobom następuje przez tymczasowe przyznanie pobytu w ośrodku
wsparcia lub przyznanie mieszkania chronionego w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Widawie na podstawie przeprowadzonego
wywiadu środowiskowego.
§ 3. 1. Osobom których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie
pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym udzielana jest odpłatnie zgodnie z poniższą
tabelą w oparciu o kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Lp.
2.
3.
4.
5.

Dochód osoby/rodziny wg kryterium
dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
do 100%
powyżej 100% do 150%
powyżej 150 % do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

Wysokość odpłatności wyrażona w %
dobowego kosztu utrzymania w ośrodku
wsparcia i mieszkaniu chronionym
nieodpłatnie
25%
50%
75 %
100%

2. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym dla osób bezdomnych
ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym dla osób
bezdomnych w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza
się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym
miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
4. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu
w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym udzielana jest nieodpłatnie osobom, których dochód
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do wnoszenia opłat
w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych na ich wniosek, wniosek członka rodziny lub
pracownika socjalnego, decyzją Kierownika GOPS mogą być zwolnione z częściowej lub całkowitej
opłaty. Zwolnienie z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym może
nastąpić w przypadku:
- strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- niepełnosprawności lub długotrwałej choroby udokumentowanej wydatkami na leki, dojazdy do
lekarza, badanie specjalistyczne, konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
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- innych sytuacji losowych.
2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
podejmuje Kierownik GOPS po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
§ 5. Gmina Widawa jako gmina właściwa dla osoby przebywającej w ośrodku wsparcia lub
mieszkaniu chronionym jest zobowiązana do pokrywania:
- części kosztów stanowiących różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodku,
a opłatą uiszczoną przez osobę umieszczoną w ośrodku, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
uchwały,
- całkowitych kosztów odpłatności za pobyt osoby w ośrodku wsparcia, o których mowa
w § 3 ust. 4 niniejszej uchwały,
- części lub całkowitej opłaty w sytuacji wydania decyzji administracyjnej przez Kierownika GOPS
o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt osoby w ośrodku wsparcia lub
mieszkaniu chronionym, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały.
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