
UCHWAŁA NR XXI/202/2020 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 21 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych ośrodkach 
wsparcia innych niż schronisko dla bezdomnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 późn. zmianami) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych ośrodkach wsparcia 
innych niż schronisko dla bezdomnych, zwanych dalej ,,dziennymi ośrodkami”. 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w dziennych ośrodkach obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z  
wyżywieniem oraz świadczone usługi. 

2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1 ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

3. W przypadku zdarzeń losowych, np. choroby, odpłatność jest ponoszona w wysokości  proporcjonalnej 
do długości pobytu w danym miesiącu, za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni 
w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

4. Kwotę opłaty za pobyt w dziennych ośrodkach zaokrągla się w dół do pełnego jednego złotego. 

§ 3. Procentową wysokość odpłatności za pobyt osoby uczestniczącej określa poniższa tabela: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie w stosunku do 
kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej wyrażony  
w procentach 

Wysokość odpłatności stanowiąca procent kwoty 
kosztu pobytu 

 Osoba samotnie 
gospodarująca Osoba w rodzinie 

powyżej 100% do 200% 1% 2% 
powyżej 200% do 300% 2% 4% 
powyżej 300% do 400% 3% 6% 
powyżej 400 % 4% 8% 

§ 4. 1. Opłata za pobyt w dziennym ośrodku jest wnoszona na rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pietrowicach Wielkich lub w kasie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie okresach miesięcznych 
w terminie do dnia 10-go następnego miesiąca, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Opłatę za pobyt w dziennym ośrodku za grudzień jest wnoszona do dnia 28-go grudnia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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