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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/235/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców 

gminy Kluczbork 

Na podstawie art.18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/235/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców gminy 
Kluczbork, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpłatność za pobyt i posiłki w ośrodkach wsparcia ustala się za każdy dzień pobytu w ośrodku 
wsparcia.”;; 

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku gdy pobyt w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca, odpłatność za pobyt 
i posiłki oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu w ośrodku wsparcia w danym miesiącu 
w stosunku do dni pracy ośrodka wsparcia.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada Gminy jest 

upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. schroniskach dla osób bezdomnych, 

schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz dziennym domu pobytu. 

 Określenie szczegółowej odpłatności według przedstawionych zasad, opiera się na dochodach 

posiadanych i kryteriach dochodowych zapisanych w ustawie o pomocy społecznej i pozwala ustalić 

wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób i rodzin  zobowiązanych do jej 

wnoszenia.  

 Celem uchwały zmieniającej jest doprecyzowanie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt 

osób w ośrodkach wsparcia, z uwzględnieniem faktycznych dni pobytu. Ośrodki wsparcia świadczą 

usługi całodobowo (np. schroniska), bądź w dnie robocze (np. Dzienny Dom Pobytu). Dlatego 

postanowiono o doprecyzowaniu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców gminy Kluczbork, poprzez wskazanie sposobu ustalania 

odpłatności za każdy dzień pobytu w dniach pracy ośrodka wsparcia. 
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