
UCHWAŁA NR XXV/137/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
na terenie Gminy Golina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie 
Gminy Golina, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Wojciech Wojdyński 
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Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

na terenie Gminy Golina 

 

 §1. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie Gminy Golina ustala podmiot kierujący 

w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres usługi i zasady ponoszenia odpłatności 

określone w niniejszej uchwale w drodze decyzji administracyjnej. 
 

 §2. 1. Wysokość opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie Gminy Golina uzależniona 

jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. 

2. Procentową wysokość miesięcznej odpłatności uczestnika liczoną od średniego miesięcznego 

kosztu pobytu 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 osób samotnie 

gospodarujących 
% odpłatności osób w rodzinie 

Do 150 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

Powyżej 150 % do 200% 2% 3% 

Powyżej 200 % do 250% 4% 5% 

Powyżej 250 % do 300% 6% 7% 

Powyżej 300 % do 350% 8% 9% 

Powyżej 350 % do 400% 10% 11% 

Powyżej 400% 12% 13% 

 

3. Średni miesięczny koszt pobytu w ośrodkach wsparcia na terenie Gminy Golina ustala się 

zarządzeniem Burmistrza Goliny podjętym nie później niż do 31 marca każdego roku w oparciu  

o kwotę przewidywanych kosztów działalności na dany rok. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza 

kwotę wydatków na działalność ośrodka wsparcia wynikającą z kosztów utrzymania uczestników  

z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy 

funkcjonowania ośrodka wsparcia w roku poprzednim.  
 

 §3. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. koszt pobytu ustala się na podstawie 

przyjętego planu finansowego dla ośrodka wsparcia podzielonego przez liczbę miejsc oraz 12 

miesięcy.  

 
 §4. Zarządzenie Burmistrza Goliny, o którym mowa w §2 ust. 3 stanowi podstawę do 
ustalenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia od następnego miesiąca przypadającego po 
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miesiącu, w którym zarządzenie zostało podjęte. Do tego czasu odpłatność za pobyt ustala się na 
podstawie średniego miesięcznego kosztu pobytu obowiązującego w roku poprzednim.  
 

 §5. Uczestnik skierowany do ośrodka wsparcia na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy 

ponosi odpłatność wg zasady: opłatę należną za uczestnika za cały miesiąc dzieli się przez liczbę dni 

roboczych w miesiącu i mnoży przez faktyczną ilość dni pobytu uczestnika.  
 

 §6. Nie pobiera się odpłatności za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia tej 

nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem chyba, że powiadomienie było niemożliwe 

z powodów losowych.  
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