UCHWAŁA NR XII/…/19
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 29 października 2019r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.1)) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., 15072)); uchwala się co następuje:
§1 Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym również
osób bezdomnych, które ostanie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy
w ramach wykonywania zadań własnych gminy w zakresie udzielania schronienia osobom
bezdomnym, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3 Traci moc Uchwała nr XXVIII/220/17z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych.
§4 Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309,1571,1969.
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690

Załącznik do Uchwały Nr XII/…/19
Rady Gminy w Unisławiu
z dnia 29 października 2019r.
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych
§1.1 Osoby bezdomne skierowane do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejsca zameldowania na pobyt
stały jest Gmina, których nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ponoszą odpłatność
za pobyt w schronisku w kwocie:
- 30% dochodu bez względu na sposób jego obliczania w wypadku skierowania do schroniska
dla bezdomnych,
50% dochodu bez względu na sposób obliczania w wypadku w wypadku osób skierowanych
do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
W przypadku osób wymienionych w ust.1, których dochód przekracza kryterium dochodowe
bez względu na sposób jego obliczania, osoby te ponoszą odpłatność na zasadach określonych
w dalszych zapisach uchwały.
§2.1 Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego pobytu w ośrodkach wsparcia z
zastrzeżeniem §1 przysługuje osobom zakwalifikowanym na podstawie odrębnych przepisów,
o ile ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego określone art. 8 ustawy o pomocy
społecznej.
2. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
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§3.1. Odpłatności za niepełny miesiąc pobytu ustala się dzieląc kwotę odpłatności, o której
mowa w § 1 i 2 przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnożąc przez liczę dni
pobytu.
2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz schronisku dla bezdomnych wnoszona jest
w okresach miesięcznych, na rachunek wskazany przez kierującego w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. W przypadku udzielania schronienia w schronisku dla bezdomnych w trakcie miesiąca,
odpłatność za pobyt za ten miesiąc wnoszona jest w terminie określonym w decyzji.
4. Nieuregulowanie ustalonej odpłatności za pobyt w schronisku podlega ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§4.1. Osoby zobowiązane do wnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,
na ich wniosek lub pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wójt może
zwolnić lub obniżyć wysokość opłat wymienionych w § 3 ust. 2, gdy zachodzą inne
uzasadnione okoliczności w szczególności zaś w przypadkach:
1) ponoszenia odpłatności za świadczoną pomoc w innej formie;
2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
placówce

opiekuńczo-wychowawczej,

ośrodku

wsparcia,

placówce

lecznico-

rehabilitacyjnej;
3) długotrwałej i ciężkiej choroby osoby zobowiązanej lub znajdującej się pod jej opieką,
4) zaistnienia konieczności ochrony macierzyństwa;
5) udokumentowanymi wydatkami na; zakup leków, dojazdy do lekarza, specjalistyczne
badania;
6) strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej;
7) innych szczególnych okoliczności.
2. Zwolnienie przyznaje się na czas określony.
3. Odstępuje się od odpłatności za schronisko w miesiącu zgonu klienta.
§ 5 Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku dla
bezdomnych wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub inna osoba
upoważniona.

UZASADNIENIE
Do zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielanie
schronienia osobom tego pozbawionym.
Zmianą ustawy o pomocy społecznej została wprowadzona nowa forma ośrodka wsparcia,
jakim jest schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, stąd konieczność
zmiany dotychczas obowiązującej uchwały w zakresie zasad ponoszenia odpłatności.
W myśl art. 51 ust. 4,5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku schronisko dla
osób bezdomnych zostało zaliczone do ośrodka wsparcia.
Na podstawie art. 97 ust. 5, wyżej wymienionej ustawy rada gminy jest upoważniona do
ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. W związku z powyższym należało
ustalić zasady odpłatności dla osób, których dochód jest wyższy od ustawowego kryterium
dochodowego.
Jest to zgodne z zasada pomocniczości w pomocy społecznej traktowanej jako wsparcie
wspomagające osobę w jej dążeniu do wyjścia z tymczasowej trudnej sytuacji życiowej, przy
wykorzystaniu jej własnych możliwości oraz uprawnień.

