UCHWAŁA NR V/43/2019
RADYGMINY CZERNIKOWO
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1
pkt 3 i art. 36 pkt 2 lit. i oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.)
uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwała ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w
noclegowniach, hostelach, przytuliskach i schroniskach dla osób bezdomnych i pozbawionych
schronienia, zwanych dalej ośrodkami wsparcia.
§ 2. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodkach
wsparcia na następujących zasadach:
Dochód osoby/rodziny wyrażony jako%
kryterium
dochodowego
ustalonego
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej
do 100%
powyżej 100% do 130%
powyżej 130% do 160%
Powyżej 160% do 200%
powyżej 200%

Wysokość odpłatności za pobyt danej
osoby w ośrodku wsparcia w stosunku do
kosztu jej pobytu w ośrodku
bezpłatnie
25%
50%
75%
100%

§ 3.1 Wysokość odpłatności ustala się odrębnie za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w
ośrodku wsparcia.
2.W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nic obejmuje pełnego miesiąca
kalendarzowego, wysokość odpłatności oblicza się stosownie do liczby dni pobytu.
§ 4.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik GOPS może w części lub w
całości zwelnić osobę zobowiązaną do zapłaty za pobyt w’ ośrodku wsparcia.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej
do uiszczenia opłaty za pobyt lub na wmiosek pracownika socjalnego, w przypadku:
1) strat materialnych poniesionych w wyniku zdarzenia losowego,
2) udokumentowanych wydatków na leki, dojazdy do placówek leczniczych, badania
specjalistyczne,
3) konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018r. poz. 1508 ze zm.) udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym
bezdomnym, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Stanowi ono
rodzaj świadczenia niepieniężnego przysługującego osobom, które nie są w stanic zapewnić
sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie z różnych powodów.
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej obowiązująca od 5 września 2016r. wprowadziła
nowe zasady udzielania pomocy w formie schronienia.
Schronisko dla bezdomnych w rozumieniu art. 51 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy jest jedną z
fonii ośrodka wsparcia.
W myśl art. 97 ust. 5 w/w ustawy Rada Gminy , w drodze uchwały, ustala w zakresie zadań
własnych , szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Zgodnie z zapisem art. 97 ust 1 w/w ustawy - cytuję „ Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych 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 kryterium
dochodowego.”
Sugerowane w uchwale zasady odpłatności zachowują równowagę pomiędzy kosztami
ponoszonymi w celu realizacji zadań obowiązkowych gminy, a możliwościami osób
korzystających z pomocy społecznej..
Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizacje zadania wynikającego z
ustawy o pomocy społecznej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

