UCHWAŁA NR XVIII/145/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawieszczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla
osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z art. 48a, art. 51 ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zwanym dalej „Schroniskiem”
z terenu Gminy Grójec.
§ 2. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w Schronisku
przysługuje osobom bezdomnym, o których mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
§ 3. 1. Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt osoby skierowanej do Schroniska przyjmuje się dochód tej
osoby lub rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej.
2. Przy ustalaniu opłaty za pobyt w Schronisku stosuje się odpowiednio poniższe tabele:
1) zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych:
l. p.

Dochód osoby przebywającej w Schronisku,
określony procentowo według kryterium
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby przebywającej
w Schronisku, liczona procentowo w stosunku do
pełnego miesięcznego kosztu pobytu ustalonego przez
podmiot prowadzący Schronisko.

1.
2.
3.
4.
5.

do 100%
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

nie więcej niż 30%
powyżej 30% do 50%
powyżej 50% do 70%
powyżej 70% do 90%
powyżej 90% do 100%

2) zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi:
l. p.

Dochód osoby przebywającej w Schronisku,
określony procentowo według kryterium
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby przebywającej
w Schronisku, liczona procentowo w stosunku do
pełnego miesięcznego kosztu pobytu ustalonego przez
podmiot prowadzący Schronisko.

1.
2.
3.
4.
5.

do 100%
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

nie więcej niż 50%
powyżej 50% do 70%
powyżej 70% do 80%
powyżej 80% do 90%
powyżej 90% do 100%

§ 4. 1. Odpłatność za pobyt w Schronisku ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.
2. Miesięczna opłata za pobyt w Schronisku stanowi iloczyn miesięcznego dochodu oraz procentowego
wskaźnika odpłatności, o których mowa w §3 ust. 2.
3. W przypadku, gdy pobyt osoby w Schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość
odpłatności oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni danego
miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
4. Opłata za pobyt w Schronisku nie może być wyższa od kwoty 100% pełnego miesięcznego kosztu pobytu.
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5. Wpłaty należności, o których mowa w ust. 1 w rozliczeniu miesięcznym, osoba skierowana do Schroniska
dokonuje w sposób określony w decyzji administracyjnej.
6. Miesięczny koszt utrzymania osoby ustalany jest na podstawie umowy zawartej między Dyrektorem
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu a Kierownikiem Schroniska, na terenie którego
przebywa osoba skierowana.
7. W przypadku braku współpracy osoby lub rodziny umieszczanej w Schronisku z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grójcu w ustaleniu wysokości odpłatności za pobyt Schronisku, w szczególności
w przypadku niedostarczenia przez te osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia wysokości odpłatności za
pobyt w Schronisku, odpłatność może być ustalona w wysokości pełnego kosztu pobytu. .
§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba bezdomna, której przyznano pomoc w formie
tymczasowego miejsca pobytu w Schronisku, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, może zostać
częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku.
2. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w Schronisku podejmuje się po
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
3. Decyzje o zwolnieniu z odpłatności podejmuje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grójcu lub inna osoba upoważniona, określająca szczegółowo wysokość kosztów, z których osoba została
zwolniona, a w przypadku zwolnienia z części opłat, określa wysokość pozostałej należności do uiszczenia przez
osobę bezdomną.
4. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w Schronisku można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika
socjalnego częściowo z tej opłaty, jeżeli:
1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby lub rodziny, uwzględniającej najbardziej niezbędne potrzeby
wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,
2) więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z pomocy w formie pobytu w Schronisku dla bezdomnych.
5. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w Schronisku można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika
socjalnego całkowicie z tej opłaty, zwłaszcza ze względu na następujące okoliczności:
1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby lub rodziny, uwzględniającej najbardziej niezbędne potrzeby
wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad;
2) osoby poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
3) posiadają ustalony stopień niepełnosprawności lub długotrwałą chorobę powodującą udokumentowany wzrost
kosztów utrzymania, konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
4) zachodzą inne szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej , dochodowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXV/261/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2019 r.
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