UCHWAŁA NR XXIX/189/2017
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Siedlisko
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48, art. 48a, art. 51 ust. 4, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) Rada Gminy Siedlisko uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia
osobom bezdomnym, dla których właściwa miejscowo jest Gmina Siedlisko.
§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają:
1) kryterium dochodowe – odpowiednio: kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej lub kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.);
2) odpłatność – kwotę opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia;
3) pobyt – okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji administracyjnej.
§ 3. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia ustalana jest według poniższej tabeli z uwzględnieniem zakresu
świadczeń przyznanych osobie bezdomnej:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub na osobę w rodzinie do
kryterium dochodowego (art.8 ust. 1 pkt 1 i 2)
Do 100%
Powyżej 100% do 150%
Powyżej 150% do 200%
Powyżej 200% do 250%
Powyżej 250%

Maksymalna wysokość odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych liczona
procentowo w stosunku do pełnego kosztu pobytu.
bezpłatnie
30%
50%
75%
100%

§ 4. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy, przy czym za podstawę rozliczenia przyjmuje się
ilość dni pobytu w danym miesiącu, pomnożoną przez kwotę pełnego dziennego kosztu pobytu oraz wskaźnik
procentowy ustalony zgodnie z § 3, z uwzględnieniem uzgodnienia, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.
§ 5. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siedlisku.
§ 6. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia dokonywana jest z dołu w rozliczeniach miesięcznych i stanowi
dochód Gminy Siedlisko.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Województwa Lubuskiego

Urzędowym

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Chilicka
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Uzasadnienie
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielenie schronienia,
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). Jest to rodzaj świadczenia
niepieniężnego przysługującego osobom, które nie są w stanie we własnym zakresie zapewnić sobie miejsca
noclegowego i posiłku.
Od dnia 5 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza nowe
zasady udzielania pomocy w formie schronienia.
W kwietniu 2017 r. opublikowane zostały wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną,
uwzględniając zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
Wśród osób bezdomnych mogą być osoby, które posiadają własne źródło dochodu przekraczające kryterium
dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, wówczas będą ponosiły one odpłatność za pobyt
w ośrodku wsparcia zgodnie z w/w uchwałą.
W myśl art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań
własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy
Siedlisko.
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