
UCHWAŁA XXXVIII/308/2022 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/250/2021 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 grudnia 2021r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.), art. 97 ust. 1, 1a i 5, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XXVIII/250/2021 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 grudnia 2021r.w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 1otrzymuje brzmienie: Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia. 

2) w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:   Osobom, którym udzielono pomocy w formie 
pobytu w ośrodku wsparcia – klubie Senior + udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej w poniższej 
tabeli, nie większej niż pełny koszt usługi: 

Lp. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na 
osobę w rodzinie do kryterium dochodowego 

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby za pobyt w Klubie  
Senior + 

1. do 100 %  nieodpłatnie 
2. powyżej 100%  do 500%   5 zł  
3. powyżej 500% 10 zł 

3) w § 4  ust. 1 i 2  otrzymują brzmienie: 

1. Odpłatność osoby za tymczasowy pobyt w ośrodku wsparcia ustala się za każdy rzeczywisty dzień 
pobytu, z wyjątkiem odpłatności osoby za pobyt w Klubie Senior +, gdzie miesięczna odpłatność jest 
ponoszona w wysokości o której mowa w § 3 ust. 4, za co najmniej jeden dzień pobytu w miesiącu. 

2. Koszt dziennego pobytu w ośrodku wsparcia osób, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,  ustalany jest na 
podstawie umów zawartych pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach 
a ośrodkiem wsparcia, do którego kierowana jest osoba. 

4) § 5  otrzymuje brzmienie: 

1. Przyznanie pomocy w formie pobytu w ośrodku wsparcia, wysokość odpłatności za pobyt oraz sposób 
odpłatności ustalane są indywidualnie w decyzji wydanej na podstawie udokumentowanego rodzinnego 
wywiadu środowiskowego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodku wsparcia lub na wniosek pracownika socjalnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej może zwolnić częściowo lub całkowicie świadczeniobiorcę od odpłatności, min. ze względu na: 
ponoszenie kosztów leczenia, rehabilitacji, korzystanie z płatnych usług opiekuńczych, zdarzenia losowego. 
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§ 2.  

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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