
UCHWAŁA NR  XL/253/2018 

RADY GMINY BARANOWO 

z dnia 26 stycznia 2018r. 

 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  ponoszenia  odpłatności  za pobyt                                      

w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego 

pozbawionym,w tym osobom bezdomnym.  

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. 

zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 48a ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 12 marca 2004r.   o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769z późn. zm.) 

Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym z terenu Gminy Baranowo. 

§ 2. 

1. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach 

wsparcia przysługuje osobom, w tym bezdomnym, których dochód nie 

przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej. 

2. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność  

na zasadach określonych       w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Miesięczny koszt utrzymania osoby, zasady regulowania odpłatności i zakres 

oferowanych usług ustalane będą na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 

GOPS w Baranowie a ośrodkiem wsparcia, na terenie którego przebywa osoba 

skierowana. 

 

 



§ 4. 

W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca 

kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc 

kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni 

pobytu. 

§ 5. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia 

opłaty za pobyt w schronisku może zostać zwolniona z części lub całości opłaty. 

Zwolnienie następuje na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego. 

2. Sytuacje szczególnie uzasadnione o których mowa w ust. 1 dotyczą  

w szczególności sytuacji, gdy osoba korzystająca z tej formy pomocy ponosi 

wysokie koszty leczenia, zakupu leków,  sprzętu rehabilitacyjnego, względnie 

innymi sytuacjami życiowymi  i losowymi.  

§ 6 . 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Załącznik  

                                                                                    do uchwały Nr XL/253/2018 

                                                                                     Rady Gminy Baranowo 

                          z dnia  26 stycznia 2018r. 

 

        

Tabela odpłatności za przyznane świadczenie  

                          w formie schronienia 

 

Lp. Dochód osoby/na osobę w rodzinie, 

wyrażony jako %  kryterium 

dochodowego, określonego w art.8 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności  

 (% miesięcznego kosztu utrzymania  

w ośrodku wsparcia) 

1. Do 100% bezpłatnie 

2. Powyżej 100% do 130 % 60% 

3. Powyżej 130% do 150 % 80% 

4. Powyżej 150% 100% 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 

 


