
UCHWAŁA NR XLVIII/646/2018
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 27 lipca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy Lubicz 
w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, zwanego dalej „schroniskiem”.

§ 2. 1. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku 
dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty 
kryterium dochodowego.

2. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku przysługuje 
odpłatnie osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego na 
podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie 
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli:

L.p. 
Procentowy dochód osoby przebywającej 

w schronisku dla osób bezdomnych, określony według 
kryterium dochodowego

Wysokość́ odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych, liczona 
procentowo w stosunku do pełnego kosztu 

pobytu
1. do 100% nieodpłatnie
2. powyżej 100% do 150% 25%
3. powyżej 150% do 200% 50%
4. powyżej 200% do 250% 75%
5. powyżej 250% 100%

§ 3. 1. Miesięczna opłata za pobyt w schronisku stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt obowiązującej 
w danym schronisku, liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o którym mowa w tabeli.

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w schronisku, a w przypadku pobytu 
obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

§ 4. 1. Osobę bezdomną, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego można zwolnić z całości lub części 
opłaty za pobyt w schronisku w przypadku, gdy:

- osoba bezdomna posiada udokumentowane wydatki związane ze stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym,

- wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności stwierdzone przez pracownika socjalnego w wywiadzie 
środowiskowym przeprowadzonym na tę okoliczność́.

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych podejmuje Kierownik po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769 ze zm.) do zadań́ własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy miedzy innymi udzielanie
schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Opłatę̨ za pobyt
w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany
zakres usług. Osoby kierowane nie ponoszą̨ opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę̨ w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Rada gminy w drodze uchwały ustala,
w zakresie zadań́ własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
(art. 97 ust. 1 i ust. 5 w/w ustawy). Schronisko dla bezdomnych jest jedną z form ośrodka wsparcia.

W związku z powyższym konieczne stało się̨ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel
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