UCHWAŁA NR XXXIX/230/2017
RADY GMINY TERESIN
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) w związku z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 20l6 r. poz. 930 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
§ 2. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia jest miesięczny koszt
pobytu w danym ośrodku wsparcia, do którego osoba/rodzina została skierowana oraz dochód posiadany przez
osobę/rodzinę skierowaną do ośrodka wsparcia.
§ 3. W przypadku pobytu osoby/rodziny w ośrodku wsparcia przez niepełny miesiąc, miesięczną opłatę za
pobyt w ośrodku wsparcia stanowi iloczyn dni pobytu w danym miesiącu i ustalonej kwoty dziennej pobytu.
§ 4. Każdą rozpoczętą przez osobę/rodzinę dobę pobytu w ośrodku wsparcia uważa się za dzień jej pobytu.
§ 5. Osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie, przekracza
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. l ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach
i w granicach określonych w tabeli:
Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie
gospodarującej albo dochodu na osobę w rodzinie do
kryterium dochodowego
powyżej 100 do 160
powyżej 160 do 220
powyżej 220 do 250

Odpłatność w procentach dobowego kosztu utrzymania
osoby bezdomnej
w ośrodku wsparcia
od 20 do 40
od 50 do 70
od 80 do 100

§ 6. Ze względu na zwiększone wydatki związane z trudną sytuacją zdrowotną, osobistą lub realizacją
indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, osoba lub rodzina ubiegająca się o skierowanie bądź
przebywająca w ośrodku wsparcia może być częściowo lub całkowicie zwolniona z opłaty na okres wynikający
z okoliczności sprawy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresin
Bogdan Linard
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