
Projekt

z dnia  25 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia  osobom bezdomnym.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz  art.17 ust 1 pkt 3, art. 48a ust 1 i ust.2  art. 97 ust 5  ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miejska Wąsosza 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  udzielającym 
schronienia  osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest gmina Wąsosz

§ 2. Osoby lub rodziny, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego na podstawie 
art. 8, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności za pobyt w ośrodku wparcia.

§ 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 ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej 
albo osoby w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy 
o pomocy społecznej  wyrażony w %

Odpłatność osoby bezdomnej w stosunku do podstawy 
odpłatności w %

powyżej 100 % - do 150% Do 40%
powyżej 150% - do 200% Powyżej 40% do 60%
powyżej 200% - do250% Powyżej 60% do 80%
powyżej 250% Powyżej 80% do 100%

§ 4. Podstawę odpłatności za miesiąc pobytu stanowi stawka dzienna obowiązująca w schronisku.

§ 5. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

§ 6. W przypadku, gdy pobyt osoby w danym miesiącu w schronisku dla osób bezdomnych nie obejmuje 
pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu w miesiącu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2019r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
należy m. in. udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym.

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych. Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj.
Dz. U. z 2018r. Poz. 1508 z późn. zmian.) rada gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały,
w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
W myśl art. 51 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy schronisko dla osób bezdomnych zalicza się do ośrodków
wsparcia . W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej konieczne jest podjęcie uchwały
w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Z chwilą wejścia w życie noweli
ustawy o pomocy społecznej w myśl art. 48a, ust. 1, udzielenie schronienia następuje jedynie poprzez
przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni albo w schronisku, ewentualnie ogrzewalni.

W związku z nowelizacją zmianie uległy zasady udzielania schronienia, w konsekwencji przyjęcia takiej
regulacji konieczne jest uregulowanie odpłatności za pobyt w tego typu placówce uchwałą w proponowanej
wersji. W uchwale określono procentowe granice, w których uprawniony podmiot ustali konkretny wymiar
ponoszonej opłaty za pobyt w schronisku, w formie decyzji administracyjnej. Określenie odpłatności
według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości
finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za konieczne i zasadne.

Sp.M.Koziński

Id: 225FB4D1-9742-422D-A042-75CBC02300B0. Projekt Strona 1




