
 
 

UCHWAŁA NR XV/121/2020 
RADY MIASTA JORDANOWA 

z dnia 28 maja 2020 roku 

w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych oraz 

w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla osób zamieszkałych na terytorium 
Gminy Miasta Jordanów oraz dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt 

stały była Gmina Miasto Jordanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z art. 17 ust 1 pkt. 12, 
art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1507 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych dla osób zamieszkałych na terytorium Gminy Miasta Jordanów oraz dla osób 
bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Miasto Jordanów. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) Odpłatność – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia/mieszkaniu chronionym, 
uwzględniająca przyznany zakres usług; 

2) Pobyt – okres przebywania w ośrodku wsparcia/mieszkaniu chronionym określony w decyzji 
administracyjnej; 

3) Ośrodek wsparcia – ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienne domy pomocy, domy 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla bezdomnych nieświadczące usług 
opiekuńczych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  oraz kluby samopomocy; 

4) MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie; 

5) Gmina – Gmina Miasto Jordanów. 

§ 3. Pobyt w placówkach wskazanych w § 1 jest odpłatny. Gmina pokrywa część kosztów stanowiących 
różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, 
a opłatą uiszczaną przez osobę umieszczoną w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

§ 4. 1.  Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu placówkach wskazanych w § 1. 

§ 5. Osoby przebywające krócej niż miesiąc w placówkach wskazanych w § 1 oraz opuszczające placówki  
wskazane w § 1 w trakcie miesiąca kalendarzowego, ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu 
w placówce w danym miesiącu. 
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§ 6. Odpłatność za pobyt w placówkach, o których mowa w § 1  ustala się uwzględniając zakres 
przyznanych usług oraz dochód osoby kierowanej do niniejszych placówek, w następujący sposób: 

Dochód osoby 
wyrażony procentowo 

w stosunku do 
kryterium ustalonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy  

z 12.03.2004 r. o pomocy                               
społecznej 

Opłata jako procentowa wysokość 
dochodu osoby– samodzielnie 

gospodarującej albo osoby w rodzinie –  
za  pobyt w placówkach wskazanych  
w § 1, w których nie są świadczone 

usługi opiekuńcze    

Opłata jako procentowa wysokość 
dochodu osoby– samodzielnie 

gospodarującej albo osoby w rodzinie 
–  za pobyt w placówkach 

wskazanych  
w § 1,  w których są świadczone 

usługi opiekuńcze  
do 100% nie więcej niż 30% nie więcej niż 50% 
powyżej 100% do 150%  powyżej 30% do 50 % powyżej 50% do 55 % 
powyżej 150% do 200% powyżej 50 % do 65% powyżej 55% do 60% 
powyżej 200% do 250% powyżej 65% do 70% powyżej 60% do 70% 
powyżej 250 %  nie więcej niż 80% nie więcej niż 80% 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/276/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie 
stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Miasta Jordanowa. (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. 
poz. 6521)  . 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanów. 

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

  
 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 

 
 

mgr Konrad Turchan 
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