UCHWAŁA NR XI/361/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych działających w ramach zadań własnych gminy i powiatu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 ust.1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 97 ust. 5 w związku
z art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.1)),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie
dziennej oraz z miejscami całodobowego okresowego pobytu, zwanej dalej formą całodobową oraz
w mieszkaniach chronionych, działających w ramach zadań własnych gminy i powiatu.
§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia obejmuje korzystanie z miejsca pobytu i pełnego pakietu usług
świadczonych w danym ośrodku wsparcia w formie dziennej lub formie całodobowej.
2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje korzystanie z miejsca pobytu i pełnego pakietu
usług w nim świadczonych.
3. W przypadku, gdy pobyt w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność
oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności miesięcznej przez liczbę dni w danym
miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. Dla obliczeń przyjmuje się, że liczba dni pobytu w ośrodku wsparcia
prowadzonym w formie dziennej wynosi 22 dni w miesiącu, a w formie całodobowej i dla mieszkania chronionego
- 30 dni w miesiącu.
§ 3. 1. Odpłatność miesięczną za korzystanie z miejsca pobytu w formie dziennej w ośrodku wsparcia i pełnego
pakietu usług świadczonych w danym ośrodku wsparcia ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Odpłatność miesięczną za korzystanie z miejsca pobytu w formie całodobowej w ośrodku wsparcia i pełnego
pakietu usług świadczonych w danym ośrodku wsparcia ustala się w wysokości 70% kwoty dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie. Osoby przebywające w ośrodku wsparcia wraz
z małoletnimi nie ponoszą odpłatności za pobyt małoletniego w ośrodku wsparcia.
3. Odpłatność, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 250% kryterium dochodowego dla osoby
w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
4. Odpłatność, o której mowa w ust. 2, nie może być wyższa niż miesięczny koszt utrzymania ustalony dla
danego ośrodka wsparcia.
5. Miesięczny koszt utrzymania w ośrodku wsparcia prowadzonym przez gminę ustala Prezydent Miasta Gdyni
w oparciu o wysokość rocznych kosztów działalności ośrodka, wynikających z utrzymania osoby z roku
poprzedniego, bez kosztów remontowych, inwestycyjnych, powiększony o prognozowany średnioroczny wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjętych w założeniach do projektu budżetu miasta.
W pozostałych przypadkach miesięczny koszt utrzymania ustala się na podstawie umowy, którą zawarto
z podmiotem prowadzącym ośrodek wsparcia, lub jeśli nie jest to możliwe - przyjmuje się, że wynosi on 300%
kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. 1. Odpłatność miesięczną za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym ustala się w wysokości 20 %
kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej, po zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

1) Zmiany:
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2. Odpłatność miesięczną za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym ustala się w wysokości 10 %
kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej, po zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
§ 5. 1. Ze względu na niezbędne wydatki w związku z trudną sytuacją zdrowotną lub okoliczności skutkujące
koniecznością regulowania zobowiązań, które mają znaczący wpływ na możliwość zaspokajania podstawowych
potrzeb życiowych osoby kierowanej do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego, a także członków jej
rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, odpłatność może być ustalona w wysokości niższej niż
określona w niniejszej uchwale, albo może nastapić całkowite zwolnienie z opłaty.
2. Przesłanką obniżenia odpłatności lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, poza okolicznościami
wskazanymi w ust.1, może być również:
1) poniesienie znaczącej straty materialnej w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, wpływającej na
obecną sytuację życiową osoby kierowanej do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego, a także członków
jej rodziny, o których mowa w ust. 1,
2) wystąpienie innych uzasadnionych przesłanek dotyczących sytuacji życiowych i losowych, w szczególności
związanych z procesem reintegracji społecznej, zawodowej lub mieszkaniowej osób lub rodzin.
3. Obniżenie bądź całkowite zwolnienie z odpłatności następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub
z urzędu.
§ 6. Wysokość opłaty, jaką ponosi osoba skierowana do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego, oraz
sposób jej ponoszenia określana jest w decyzji administracyjnej.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/641/05 Rady Miasta Gdyni z 26 stycznia 2005r. w sprawie: organizacji oraz
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych
i ośrodkach interwencji kryzysowej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005 r. Nr 22 poz. 449 z późn. zm.).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska
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Uzasadnienie
Uchwała określa szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formach
dziennych i z miejscami całodobowego okresowego pobytu, oraz mieszkaniach chronionych, funkcjonujących
w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni lub zapewniających miejsca pobytu na
podstawie zawartych umów.
Dotychczas obowiązująca uchwała Nr XXVII/641/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej wymaga dostosowania ze względu na zmiany
przepisów prawnych, zmiany organizacyjne w zakresie działania gdyńskich ośrodków wsparcia i mieszkań
chronionych, a także eliminację różnic w odpłatności pomiędzy ośrodkami wsparcia. Niniejszy dokument
porządkuje i ujednolica zasady odpłatności, w szczególności w ośrodkach wsparcia funkcjonujących w tej
samej formie. Przyjęcie uchwały w tym zakresie wynika z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiany w zakresie odpłatności obejmują:
-w przypadku ośrodków wsparcia dziennego pobytu - przyjęcie zasad odpłatności zbliżonych do tych, które
ustawowo określone zostały dla środowiskowych domów samopomocy, tj. odpłatność odnosi się do korzystania
z miejsca pobytu i pakietu usług świadczonych w ośrodku wsparcia;
-wprowadzenie ujednoliconych zasad opłatności w ośrodkach wsparcia zapewniających pobyt całodobowy,
w tym prowadzonych przez inne podmioty na podstawie zawartych umów.
W przypadku mieszkań chronionych projekt uchwały proponuje przyjęcie zasady, że odpłatność odnosi się
do korzystania z miejsca pobytu i pakietu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym treningowym
i mieszkaniu chronionym wspieranym.
Mając na względzie powyższe przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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