UCHWAŁA NR LIX/404/2017
RADY GMINY EŁK
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia mieszkańców gminy Ełk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 36 ust. 2 lit. i, art. 48a ust.1,
art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017r.,
poz. 1769 z późn. zm.) Rada Gminy w Ełku uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
mieszkańców gminy Ełk, w tym osób bezdomnych, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na
pobyt stały na terenie gminy Ełk.
2. Przez ośrodek wsparcia, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć: dzienny dom pomocy
społecznej, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych oraz
kluby samopomocy.
§ 2. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny. Gmina pokrywa część kosztów stanowiących
różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodkach wsparcia, a opłatą uiszczoną
przez osobę umieszczoną w ośrodku wsparcia.
2. Udział w zajęciach klubu samopomocy, o którym mowa w § 1 ust. 2 jest nieodpłatny bez
względu na dochód osoby lub rodziny.
3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia,
a w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do
ilości dni pobytu w danym miesiącu.
§ 3. Osoby nie ponoszą opłat, w tym osoby bezdomne, które posiadają ostatnie miejsce
zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Ełk, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. 1. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ustawy
o pomocy społecznej ponoszą odpłatność zgodnie z poniższą tabelą, z zastrzeżeniem ust.2:
Dochód osoby lub rodziny w zgodnie z kryterium Procent miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku
dochodowym
określonym
w art. 8 ust. 1 ustawy wsparcia
o pomocy społecznej
do 100%
nieodpłatnie
powyżej 100% do 150%
40 %
powyżej 150% do 200%
80 %
powyżej 200%
100 %

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na trudną sytuację materialną lub
życiową, a zwłaszcza, gdy odpłatność stanowiłaby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub
niweczyłaby skutki udzielonej pomocy, odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia może być ustalona
na wniosek osoby, członka rodziny bądź pracownika socjalnego, w niższej kwocie niż określona
w ust. 1.
3. Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustala sytuację
rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w formie pobytu
w ośrodku wsparcia i wnioskuje, w jakim zakresie odpłatność może ulec obniżeniu.
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4. Wysokość należności, o której mowa w ust. 1, termin i sposób jej zwrotu ustala się
każdorazowo w decyzji administracyjnej.
§ 5. Decyzję administracyjną o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat wydaje Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku lub inna osoba upoważniona. Miesięczny koszt
utrzymania, zasady regulowania odpłatności ustalone będą na podstawie porozumienia zawartego
między Kierownikiem GOPS w Ełku a Kierownikiem ośrodka wsparcia, na terenie którego przebywa
osoba, w tym osoba bezdomna, posiadająca ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie
gminy Ełk.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Ełk
Mirosław Radywoniuk
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