
UCHWAŁA NR XL/389/2022 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych dla gminy Brzeszcze 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022 poz.559) w związku z art.97 ust.1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U.2021 poz.2268 ze zm.) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym, szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w brzmieniu stanowiącym załączniki 
do niniejszej uchwały: 

1) załącznik nr 1 „Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia jakim jest 
schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”, 

2) załącznik nr 2 „Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia jakim jest 
dzienny dom pomocy”, 

3) załącznik nr 3 „Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

§ 3. Tracą moc: 

1) uchwała nr XX/205/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia 
organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych 
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. nr 353 poz.3817), 

2) uchwała nr X/117/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad 
ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w Schronisku z miejscami noclegowymi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz.7684), 

3) uchwała nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach, 

4) uchwała nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzeszczach 

 
 

Zbigniew Kolasa 
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Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych dla gminy Brzeszcze 

 

 

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. W ośrodku 

wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. Ośrodkiem wsparcia jest między 

innymi schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz 

dzienne domy pomocy. W gminie Brzeszcze funkcjonuje wyłącznie Schronisko dla osób bezdomnych w 

Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dzienny dom pomocy, którym jest Dzienny Dom Senior+ w Jawiszowicach.  

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest zapewnienie schronienia osobom tego 

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, a także zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych 

(treningowym i wspieranym). Od kwietnia 2019 r. gmina Brzeszcze nie prowadzi mieszkania chronionego z 

uwagi na fakt, że lokal przeznaczony do tego celu nie spełniał standardów określonych w rozporządzeniu i nie 

było możliwości technicznych modernizacji mieszkania zgodnie z wymaganiami rozporządzenia.  

Mając na uwadze fakt, że gmina Brzeszcze nie prowadzi schroniska dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi, ani też mieszkania chronionego, w sytuacji wystąpienia potrzeby udzielenia osobom 

potrzebującym wsparcia w tych formach, możliwe jest zawarcie porozumienia z gminą lub organizacją 

pozarządową prowadzącą takie placówki.  

Mając na względzie powyższe, w celu zapewnienia realizacji obowiązkowego zadania własnego 

gminy, koniecznym jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych, z uwzględnieniem ewentualnej konieczności zawarcia porozumień, o 

których mowa powyżej.  

 

 

Zgodnie z art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz.2268 ze zm.), rada 

gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.  

Do tej pory w gminie Brzeszcze, powyższe zasady regulowały 3 odrębne uchwały:  

1) uchwała nr XX/205/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia 

organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach 

chronionych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. nr 353 poz.3817), 

2) uchwała nr X/117/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad 

ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w Schronisku z miejscami 
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noclegowymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. 

poz.7684), 

3) uchwała nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach 

(ze zmianami). 

 

W cytowanym przepisie (art.97 ust.5) nie chodzi o konkretny ośrodek wsparcia, czy konkretne mieszkanie 

chronione, ale szerzej – o typ placówek pomocy społecznej. W aktualnym stanie prawnym gminy, w 

przypadku konieczności pilnego udzielenia wsparcia w innej placówce, niż w funkcjonuje na terenie gminy, 

np. w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, nie ma możliwości ustalenia odpłatności w 

oparciu o obowiązujące uchwały. Gmina pokrywa koszty utrzymania osób w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych, a odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest 

dochodem gminy. 

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.   
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Załącznik nr 1    
do uchwały nr XL/389/2022  
Rady Miejskiej w Brzeszczach   
z dnia 29 marca 2022 r.   

 
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKU WSPARCIA JAKIM JEST 
SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI 

OPIEKUŃCZYMI 
 

 
 
§1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:  
1. dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 8 ust.3 ustawy z dnia 12 marca  
2004 r. o pomocy społecznej; 
2. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryteria, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej; 
3. osobie samotnie gospodarującej – oznacza to osobę prowadząca jednoosobowe gospodarstwo 
domowe; 
4. rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 
5. dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę 
osób w rodzinie; 
6. odpłatności – należy przez to rozumieć obowiązek zapłacenia za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
 
§2. Ustala się, że:  
1. odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, bez względu na kryterium dochodowe 
osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, wynosi odpowiednio 
30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, skierowanej 
do schroniska dla osób bezdomnych; 
2. odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, bez względu 
na kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę 
w rodzinie, wynosi odpowiednio 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę 
w rodzinie, skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.   

 
§3.  
1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, o których mowa w §2 niniejszego załącznika ustala 
się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu.  
2. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność ustalana jest proporcjonalnie 
do liczby dni pobytu w danym miesiącu, według zasady: miesięczny koszt pobytu dzieli się przez liczbę 
dni kalendarzowych w miesiącu, a następnie mnoży się przez liczbę dni pobytu osoby w ośrodku 
wsparcia. 
 
§4. 
1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, o których mowa w §2 niniejszego załącznika nie może 
być wyższa niż średni miesięczny koszt pobytu wyliczony dla ośrodka, w którym osoba przebywa. 
2. Średni miesięczny koszt pobytu w danym ośrodku wsparcia ustala organ prowadzący ten ośrodek. 
 
§5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty 
pobyt w ośrodkach wsparcia, o których mowa w §2 niniejszego załącznika lub na wniosek pracownika 
socjalnego, podmiot kierujący może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności 
za pobyt w danym ośrodku.  
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2. Za szczególnie uzasadnione przypadki można uznać długotrwałą chorobę powodującą znaczne 
wydatki na leki i leczenie, niepełnosprawność lub występowanie innych umotywowanych okoliczności.  
3. Wszelkie zdarzenia i wydatki stanowiące podstawę częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z odpłatności powinny zostać udokumentowane i mieć znaczący wpływ na sytuację bytową osoby 
lub rodziny. 
4. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu uczestnika z ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia, o których mowa w §2 niniejszego załącznika podejmuje podmiot kierujący. 
 
§6. Kwota należności oraz zasady regulowania odpłatności za pobyt osoby w danym ośrodku wsparcia, 
ustalane będą w decyzji administracyjnej wydanej przez podmiot kierujący.  
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Załącznik nr 2    
do uchwały nr XL/389/2022  
Rady Miejskiej w Brzeszczach   
z dnia 29 marca 2022 r.   

 
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKU WSPARCIA JAKIM JEST  
DZIENNY DOM POMOCY  

 
 
§1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:  
1. dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 8 ust.3 ustawy z dnia 12 marca  

2004 r. o pomocy społecznej; 

2. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryteria, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej; 

3. osobie samotnie gospodarującej – oznacza to osobę prowadząca jednoosobowe gospodarstwo 

domowe; 

4. rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

5. dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę 

osób w rodzinie; 

6. odpłatności – należy przez to rozumieć obowiązek zapłacenia za pobyt w dziennym domu pomocy; 

7. dziennym domu pomocy - należy przez to rozumieć Dzienny Dom Senior+ w Jawiszowicach, 

ul. Bielska 2; 

8. podmiocie kierującym - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, 

ul. Mickiewicza 6; 

9. uczestniku - należy przez to rozumieć osobę korzystającą z pobytu w dziennym domu pomocy.  

 

§2. Ustala się, że odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy ustanawia podmiot kierujący, 
w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego 
wywiadu środowiskowego. 
 
§3. Procentową wysokość miesięcznej odpłatności uczestnika, liczoną od średniego miesięcznego 
kosztu pobytu w dziennym domu pomocy 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 % 

% odpłatności 
osoby samotnie 
gospodarującej 

% odpłatności 
osoby w rodzinie 

do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 150% do 200% 8% 10% 

powyżej 200% do 250% 12% 15% 

powyżej 250% do 300% 16% 20% 

powyżej 300% do 350% 20% 25% 

powyżej 350% do 400% 25% 30% 

powyżej 400% 30% 35% 

*kryteria dochodowe, o których mowa art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej podlegają weryfikacji zgodnie z art.9 tejże ustawy 
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§4. 1. Odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy 
pobytu.  
2. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność ustalana jest proporcjonalnie 
do liczby dni pobytu w danym miesiącu, według zasady: miesięczny koszt pobytu dzieli się przez liczbę 
dni roboczych w miesiącu, a następnie mnoży się przez liczbę dni faktycznego pobytu uczestnika 
w dziennym domu pomocy. 
 
§5. 1.Odpłatność osoby za pobyt w dziennym domu pomocy nie może być wyższa niż średni miesięczny 
koszt pobytu wyliczony dla tego domu. 
2. Średni miesięczny koszt pobytu osoby w dziennym domu pomocy ustala organ prowadzący ten dom. 
 
§6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika dziennego domu pomocy 
lub na wniosek pracownika socjalnego, podmiot kierujący może częściowo lub całkowicie zwolnić 
uczestnika z ponoszenia odpłatności za pobyt w tym domu.  
2. Za szczególnie uzasadnione przypadki można uznać: 
1) ponoszenie odpłatności za innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, innych ośrodkach 
wsparcia lub innej placówce, 
2) występowanie innych uzasadnionych okoliczności, zwłaszcza długotrwałej choroby powodującej 
znaczne wydatki na leki i leczenie, niepełnosprawność, straty materiale powstałe w wyniku klęski 
żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,  
3) małżonkowie, zstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia. 
3. Wszelkie zdarzenia i wydatki stanowiące podstawę częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z odpłatności powinny zostać udokumentowane i mieć znaczący wpływ na sytuację bytową osoby 
lub rodziny. 
4. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu uczestnika z ponoszenia odpłatności za pobyt 
w dziennym domu pomocy podejmuje podmiot kierujący. 
 
§7. Kwota należności oraz zasady regulowania odpłatności za pobyt osoby w dziennym domu pomocy, 
ustalane będą w decyzji administracyjnej wydanej przez podmiot kierujący.  
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Załącznik nr 3    
do uchwały nr XL/389/2022  
Rady Miejskiej w Brzeszczach   
z dnia 29 marca 2022 r.   

 
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT  
W MIESZKANIACH CHRONIONYCH 

 
  

§1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:  
1. dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 8 ust.3 ustawy z dnia 12 marca  
2004 r. o pomocy społecznej; 
2. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryteria, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej; 
3. osobie samotnie gospodarującej – oznacza to osobę prowadząca jednoosobowe gospodarstwo 
domowe; 
4. rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 
5. dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę 
osób w rodzinie; 
6. odpłatności – należy przez to rozumieć obowiązek zapłacenia za pobyt w mieszkaniu chronionym; 
7. mieszkaniu chronionym - należy przez to rozumieć mieszkanie chronione, o którym mowa w art.53 
ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej; 
8. podmiocie kierującym - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, 
ul. Mickiewicza 6; 
9. uczestniku - należy przez to rozumieć osobę korzystającą z pobytu w mieszkaniu chronionym.  
 
§2. Procentową wysokość miesięcznej odpłatności uczestnika, liczoną od średniego miesięcznego 
kosztu pobytu w mieszkaniu chronionm 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 % 

% odpłatności 
osoby samotnie 
gospodarującej 

% odpłatności 
osoby w rodzinie 

do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 150% do 200% 8% 10% 

powyżej 200% do 250% 12% 15% 

powyżej 250% do 300% 16% 20% 

powyżej 300% do 350% 20% 25% 

powyżej 350% do 400% 25% 30% 

powyżej 400% 30% 35% 

*kryteria dochodowe, o których mowa art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.* o pomocy 
społecznej podlegają weryfikacji zgodnie z art.9 tejże ustawy 
 
§3. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu.  
2. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność ustalana jest proporcjonalnie 
do liczby dni pobytu w danym miesiącu, według zasady: miesięczny koszt pobytu dzieli się przez liczbę 
dni kalendarzowych w miesiącu, a następnie mnoży się przez liczbę dni pobytu osoby w mieszkaniu 
chronionym. 
 
§4.1.  Odpłatność osoby za pobyt w mieszkaniu chronionym nie może być wyższa niż średni miesięczny 
koszt pobytu wyliczony dla tego mieszkania. 
2. Średni miesięczny koszt pobytu osoby w mieszkaniu chronionym ustala organ prowadzący 
to mieszkanie. 
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§5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty 
pobyt w mieszkaniu chronionym lub na wniosek pracownika socjalnego, podmiot kierujący może 
częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności za pobyt w danym ośrodku.  
2. Za szczególnie uzasadnione przypadki można uznać: 
1) ponoszenie odpłatności za innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, innych ośrodkach 
wsparcia lub innej placówce, 
2) długotrwała choroba powodująca znaczne wydatki na leki i leczenie, niepełnosprawność 
lub występowanie innych umotywowanych okoliczności.  
3. Wszelkie zdarzenia i wydatki stanowiące podstawę częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z odpłatności powinny zostać udokumentowane i mieć znaczący wpływ na sytuację bytową osoby 
lub rodziny. 
4. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu uczestnika z ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu chronionym pomocy podejmuje podmiot kierujący. 
 
§6. Kwota należności oraz zasady regulowania odpłatności za pobyt osoby w mieszkaniu chronionym, 
ustalane będą w decyzji administracyjnej wydanej przez podmiot kierujący.  
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