
UCHWAŁA NR LX/461/2022 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych i klubu dziennego Senior+ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych i klubu dziennego Senior+. 

§ 2. Opłata za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, wyżywienie oraz usługi świadczone przez ośrodek 
wsparcia. 

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia ustala się zgodnie z tabelą 

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

Wysokość odpłatności dla 
osób samotnie 

gospodarujących wyrażona 
procentowo w stosunku do 

dziennej stawki pobytu 

Wysokość odpłatności dla 
osób w rodzinie wyrażona 
procentowo w stosunku 
do dziennej stawki pobytu 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej 100% - do 200% do  10% do 15 % 
powyżej 200% - do 300% powyżej 10-% - do 20% powyżej 15-% - do 25% 
powyżej 300% powyżej 20% - do 30% powyżej 25-% - do 35% 

2. Miesięczna opłata za pobyt w ośrodku wsparcia stanowi iloczyn dziennej stawki za pobyt określonej przez 
ośrodek wsparcia, liczby dni pobytu w danym miesiącu oraz wskaźnika odpłatności określonego w w/w tabeli. 

3. Kwotę odpłatności za dany miesiąc zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot 
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do 
pełnych złotych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 5. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny. Osoby 
nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
W gestii Rady Gminy pozostaje ustalenie w drodze uchwały szczegółowych zasada ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia dla pozostałego kręgu osób, dlatego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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