
 
 

UCHWAŁA NR XVII/129/2020 
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU 

z dnia 3 lipca 2020 roku 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507 z późn. zm.) Rada Miejska w Libiążu uchwala: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych w zakresie zadań własnych Gminy Libiąż. 

§ 2. Osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie, przekracza 
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za 
pobyt w ośrodku wsparcia innym niż dzienny dom pomocy lub mieszkaniu chronionym na zasadach 
określonych w tabeli: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
w stosunku do kryterium dochodowego wyrażony w % 

Wysokość odpłatności (wyrażona w 
% liczona od kosztów pobytu) 

powyżej 100% do 150% 20% 
powyżej 150% do 175% 50% 
powyżej 175% do 200% 70% 
powyżej 200% 100% 

§ 3. Osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie, przekracza 
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za 
pobyt w dziennym domu pomocy na zasadach określonych w tabeli: 

Wysokość odpłatności (wyrażona w % 
liczona od dochodu osoby) 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego wyrażony w % 

osoba samotnie gospodarująca osoba w 
rodzinie 

powyżej 100% do 150% 7% 10% 
powyżej 150% do 200% 10% 14% 
powyżej 200% do 250% 11% 15% 
powyżej 250% do 300% 12% 16% 
powyżej 300% do 350% 13% 18% 
powyżej 350% do 400% 14% 20% 
powyżej 400% do 450% 17% 24% 
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powyżej 450% do 500% 20% 28% 
powyżej 500% 25% 35% 

§ 4. Osoby bezdomne skierowane do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej, ale jest wyższy od 50% tego kryterium, ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości 30% dochodu 
osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób 
bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

§ 5. Opłatę o której mowa w § 2-4 ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu. W przypadku, gdy 
pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień 
pobytu dzieląc kwotę opłaty wynikającą z § 2-4 przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni 
pobytu. 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwagi na trudną sytuację osobistą lub rodzinną, na 
wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, osoba przebywająca w ośrodku wsparcia lub 
mieszkaniu chronionym, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII/238/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 24 listopada 2017 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych. 

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

  
 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Libiążu 
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