Projekt
z dnia 20 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/48/2019
RADY GMINY WALIM
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych oraz schronisku z usługami opiekuńczymi
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 , art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 , art. 48 , art.
48a , art. 51 ust. 4 i 5 , art. 97 ust. 5 oraz art. 101 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi.
§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają:
1) odpłatność - kwota obejmująca koszty całodobowego, tymczasowego schronienia, niezbędnego ubrania
i posiłku oraz usług ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście
z bezdomności
i uzyskanie samodzielności życiowej, a w przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi zapewnienie ze
względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych, ale niewymagających usług w zakresie świadczenia całodobowej opieki w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
2) dochód - dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej,
3) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe
osoby w rodzinie, ustalone zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
4) osoba bezdomna - osoba w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3. Pomoc udzielona w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych oraz
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przysługuje nieodpłatnie osobom, których
dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
§ 4. Pomoc udzielona w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych oraz
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których dochód przekracza kwotę kryterium
dochodowego jest odpłatna, w wysokości określonej zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.

1.
2.
3.
4.

Dochód osoby bezdomnej
wyrażony w % w stosunku
do kryterium dochodowego
określonego w ustawie
o pomocy społecznej
powyżej 100% do 125%
powyżej 125% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200%

Wysokość miesięcznej
odpłatność osoby bezdomnej
wyrażony w %
w odniesieniu do
miesięcznego kosztu pobytu
w schronisku
do 40%
powyżej 40% do 60%
powyżej 60% do 80%
powyżej 80% do 100%

Wysokość miesięcznej
odpłatność osoby bezdomnej
wyrażony w % w odniesieniu do
miesięcznego kosztu pobytu
w schronisk z usługami
opiekuńczymi
do 40%
powyżej 40% do 60%
powyżej 60% do 80%
powyżej 80% do 100%

§ 5. Przyznanie pomocy w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych,
w schronisku z usługami opiekuńczymi oraz sposób płatności ustalane są indywidualnie w decyzji na
podstawie i w trybie ustawy o pomocy społecznej.
§ 6. Ustala się następujące stawki odpłatności:
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- miesięczny koszt pobytu w schronisku dla osób bezdomnych wynosi 1.200 zł,
- miesięczny koszt pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi wynosi 1.900 zł.
§ 7. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w schronisku. Jeżeli pobyt
obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, odpłatność ustala się proporcjonalnie do ilości dni pobytu, dzieląc
kwotę odpłatności miesięcznej przez liczbę dni w danym miesiącu, a następnie mnożąc przez ilośc dni pobytu
w schronisku oraz według wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o którym mowa w tabeli w § 4.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr V/44/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim
Zuzanna Bodurka
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym
bezdomnym, jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie
niepieniężne przysługujące osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegu, schronienia we
własnym zakresie. Na terenie Gminy Walim powyższe zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej za
pomocą przyznawania tymczasowych miejsc w schroniskach. Zgodnie z art. 97 ustawy o pomocy
społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą
kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiednio kryterium
dochodowego. Za ośrodki wsparcia w związku ze zmianą ustawy o pomocy społęcznej uznaje się również
schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W związku
z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w w/w schroniskach.
Sporządziła:
Katarzyna Borowiec
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