
UCHWALA NR LIII/284/18 
RADY GMINY PACANOW 

zdnia 26 maja2018r. 
w sprawie ustalenia szczegolowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w osrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie 
gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z poz. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2014 roku o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z poz. zm.) uchwala si?, co 
nast?puje. 

Ustala si? szczegolowe zasady ponoszenia odplatnosci za pobyt w osrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych dla mieszkahcow Gminy Pacanow. 

§ 2 . 
Pobyt w osrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odptatny. 

§ 3 . 
1. Pomoc w formie nieodpiatnego schronienia przysluguje osobom, jezeli dochod osoby lub 

dochod na osob? w rodzinie nie przekracza odpowiednio 100% kryterium dochodowego na 
osob? samotnie gospodaruĵ cq_ lub na osob? w rodzinie zgodnie z ustawy o pomocy 
spolecznej. 

2. Dla osob, ktorych dochod lub dochod na osob? w rodzinie przekracza odpowiednio 
kryterium dochodowe, ustala si? odplatnosc za pobyt w osrodku wsparcia w sposob 
wskazany w ponizszej tabeli. 

L.p Procentowy stosunek dochodu osoby 
samotnie gospodaruj^cej lub na osob? w 
rodzinie do kryterium dochodowego 

Odplatnosc ustalona w stosunku % do 
miesi?cznego kosztu pobytu osoby 
bezdomnej w osrodku wsparcia 

1. do 100% wl^cznie nieodptatnie 
2. powyzej 100%) do 150%) wl^cznie do 25% 
3. powyzej 150%) do 200%) wt^cznie do 50% 
4. powyzej 200%) do 250% wl^cznie do 75% 
5. powyzej 250%) do 100% 

3. W przypadku, gdy pobyt osoby w osrodku wsparcia nie obejmuje pelnego miesi^ca 
kalendarzowego, optat? ustala si? proporcjonalnie za kazdy dzien pobytu dziel^c miesi?czn^ 
kwot? odplatnosci przez liczb? dni w miesi^cu i mnoz^c przez liczb? dni pobytu. 

§ 4 . 
Miesi?czny koszt utrzymania i zasady regulowania odplatnosci ustalone b?d^ na podstawie 
porozumienia/umowy zawartego mi?dzy Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej 
w Pacanowie, a placowk^^udzielaj^c^ wsparcia. 

§ 5 . 

Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Pacanow. 


