
UCHWAŁA NR X-93-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE 

 

z dnia 18 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie zasad ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Hostelu, działającym 

przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Andrychowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się zasady ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Hostelu, działającym przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Metalowców 10, które stanowią załącznik 

do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa oraz Dyrektorowi Ośrodka 

Pomocy Społecznej.  

§ 3. 

Uchwała ma zastosowanie do klientów przyjętych do Hostelu po wejściu w życiu niniejszej 

Uchwały.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr X-93-15  

Rady Miejskiej w Andrychowie  

z dnia 18 czerwca 2015 r.  

 

 

ZASADY USTALANIA I POBIERANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W HOSTELU, 

DZIAŁAJĄCYM PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE, 

UL. METALOWCÓW 10  

 

§ 1. 

1. Klienci Hostelu przebywający na terenie placówki zobowiązani są uiszczać opłaty zgodnie 

z decyzją administracyjną, która określa wysokość odpłatności, z wyjątkiem ust. 2.  

2. Pobyt Klientów Hostelu przebywających na terenie placówki z powodu doznawanej 

przemocy, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

jest bezpłatny i dotyczy okresu do trzech miesięcy. 

3. Koszt utrzymania w Hostelu stanowią średniomiesięczne wydatki na pokrycie opłat za 

media, tj. energię elektryczną, wodę, ścieki i nieczystości oraz CO.  

4. Najpóźniej do końca marca kolejnego roku kalendarzowego Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi Andrychowa opłatę stanowiącą 

średniomiesięczny koszt utrzymania Klienta Hostelu. 

5. Zatwierdzany przez Burmistrza Andrychowa raz w roku, miesięczny koszt, o którym mowa 

w ust. 1, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt osób w Hostelu od 1 kwietnia 

danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku. 

§ 2. 

Przez odpłatność za pobyt w Hostelu należy rozumieć opłatę za faktyczny pobyt wraz 

z zakresem świadczeń dostępnych w Hostelu, obejmującym między innymi: udostępnienie 

urządzeń stanowiących wyposażenie Hostelu, pracę socjalną, terapię. 

§ 3. 

Wysokość odpłatności, termin oraz sposób dokonywania określa Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 4. 

1. Nie ponoszą odpłatności za pobyt w Hostelu Klienci, których dochód nie przekracza 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. 

2. Klienci, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej, ponoszą pełną odpłatność. 



3. Klient Hostelu ponosi odpłatność proporcjonalną do ilości dni pobytu w Hostelu 

w stosunku miesięcznym. 

§ 5. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przede wszystkim ze względu na trudną sytuację 

materialną i życiową osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności, a zwłaszcza, gdy 

odpłatność stanowiłaby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby 

skutki udzielonej pomocy, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie na wniosek 

osoby zainteresowanej lub wniosek pracownika socjalnego może całkowicie lub częściowo 

zwolnić osobę zobowiązaną od ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu. 

 


