
Projekt uchwały nr 1

z dnia  26.01.2018 r.

UCHWAŁA NR _____ / 2018
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, 
zwanym dalej ,,schroniskiem’’,  z terenu Gminy Krapkowice.

§ 2.  Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku 
dla osób bezdomnych przysługuje  nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3.  Osobom bezdomnym , których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego zgodnie 
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie pobytu w schronisku udzielana jest odpłatnie, 
w wysokości określonej w poniższej tabeli, nie więcej jednak niż pełen koszt usługi.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 
na osobę w rodzinie w procentach kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentach dobowego kosztu 
utrzymania osoby bezdomnej w schronisku

do 100% bezpłatnie
powyżej 100% do 150% 50%
powyżej 150% do 200% 70%
powyżej 200% do 250% 90%
powyżej 250% 100%

§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, osoba bezdomna, której przyznano świadczenie z pomocy 
społecznej w formie tymczasowego schronienia w schronisku, na jej wniosek lub na wniosek pracownika 
socjalnego, może zostać całkowicie lub częściowo zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku. 
Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie udokumentowanego rodzinnego 
wywiadu środowiskowego. Sytuacje szczególnie uzasadnione, dotyczą w szczególności sytuacji, gdy osoba 
korzystająca z tej formy wsparcia ponosi wysokie koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, 
względnie osoba ubiegająca się o zwolnienie z odpłatności poniosła straty w związku ze zdarzeniem losowym. 
Wszelkie te zdarzenia i wydatki muszą być udokumentowane.

§ 5. 1.   Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku ustala się za każdy dzień rzeczywistego pobytu 
w schronisku.

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca 
kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień rzeczywistego pobytu, dzieląc kwotę 
odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni rzeczywistego pobytu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr ____ / 2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi
udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W związku
z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący
w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby kierowane nie ponoszą opłat,
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium
dochodowego. Rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (art. 97 ust. 1 i 5 ww. ustawy). Schronisko dla
bezdomnych jest jedną z form ośrodka wsparcia. W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
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