
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/523/2020 
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1, 
ust. 1a, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), 
Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje: 

§ 1. Pomoc w formie tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia przysługuje osobom tego 
pozbawionym, w tym bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce stałego zameldowania na terenie Gminy 
Stary Sącz. 

§ 2. Przy ustalaniu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia stosuje się odpowiednio poniższe tabele: 

1) zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem opłat za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: 

Lp. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie w procentach w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o 
pomocy społecznej 

Miesięczna wysokość 
odpłatności liczona w 

procentach od dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub 
dochodu na osobę w rodzinie 

1. do 100% nieodpłatnie 
2. powyżej 100% do 150% 40% 
3. powyżej 150% do 200% 50% 
4. powyżej 200% do 250% 60% 
5. powyżej 250% 70% 

2) zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych: 

Lp. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie w procentach w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o 
pomocy społecznej 

Miesięczna wysokość 
odpłatności liczona w 

procentach od dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub 
dochodu na osobę w rodzinie 

1. do 100% 30% 
2. powyżej 100% do 150% 40% 
3. powyżej 150% do 200% 50% 
4. powyżej 200% do 250% 60% 
5. powyżej 250% 70% 
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3) zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: 

Lp. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie w procentach w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o 
pomocy społecznej 

Miesięczna wysokość 
odpłatności liczona w 

procentach od dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub 
dochodu na osobę w rodzinie 

1. do 100% 50% 
2. powyżej 100% do 150% 55% 
3. powyżej 150% do 200% 60% 
4. powyżej 200% do 250% 65% 
5. powyżej 250% 70% 

§ 3. Odpłatność nie może być większa niż ustalony całkowity miesięczny koszt pobytu w ośrodku wsparcia. 

§ 4. Osoby przebywające krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodek wsparcia w trakcie miesiąca 
kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu w ośrodku wsparcia w danym miesiącu. 

§ 5. Miesięczny koszt utrzymania osoby, zasady regulowania odpłatności oraz szczegółowe zasady pobytu 
w ośrodku wsparcia ustalane będą na podstawie porozumienia/umowy zawartej pomiędzy osobą reprezentującą 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, a osobą reprezentującą ośrodek wsparcia, na terenie którego 
przebywa osoba skierowana. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/302/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2019 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych. 

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

  
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu 

 
 

Andrzej Stawiarski 
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