
UCHWAŁA NR XLVII/333/17
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych /niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Koniecpol/  dla osób 

pozbawionych schronienia, w tym 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 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 97 ust. 5 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 Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych /niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Koniecpol /dla osób 
pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych, zwanych dalej „placówkami"

§ 2. 

1. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w placówce.

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

§ 3. 

Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w placówce przysługuje osobom,  których 
dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej

§ 4. 

Osoby, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność wg poniższej tabeli:

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej 
lub dochodu na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego, 
o którym mowa  w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej /tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1769 z późn. 
zm./

Wysokość odpłatności za pobyt w % 
liczona od wysokości miesięcznego kosztu 
pobytu w placówce

Do 100 % nieodpłatnie
Powyżej 100% do 150% 40,00%
Powyżej 150 % do 200 % 80,00%
Powyżej 200 % 100,00%

§ 5. 

1. Miesięczna odpłatność za pobyt w placówce nie może przekraczać dochodu osoby skierowanej do 
placówki

2. Miesięczny koszt utrzymania, zasady regulowania odpłatności ustalone będą na podstawie porozumienia 
zawartego między Kierownikiem MGOPS, a Kierownikiem placówki, w której przebywa osoba bezdomna.
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§ 6. 

Ze względu na zwiększone wydatki związane z trudną sytuacją zdrowotną, osobistą lub realizacją 
indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, osoba lub rodzina ubiegająca się
o skierowanie bądź przebywająca w placówce może być częściowo lub całkowicie zwolniona
z opłaty na okres wynikający z okoliczności sprawy.

1. Zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty następuje na wniosek osoby bądź rodziny ubiegającej się 
o skierowanie lub przebywającej w placówce.

2. Obniżenie bądź też całkowite zwolnienie z opłaty nie może przekroczyć 3 miesięcy w ciągu roku 
kalendarzowego.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i  Gminy  Koniecpol.

§ 8. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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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, o czym
stanowi art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz. U. z 2017r.
poz. 1769 z późn. zm./
Zgodnie z art 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada powiatu lub rada gminy w drodze
uchwały ustala, w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Osoby kierowane nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
Wśród świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie schronienia pojawiają się coraz
częściej osoby posiadające własne dochody, które przekraczają kryterium dochodowe. Stąd w
pełni uzasadniona staje się konieczność określenia przez Radę Miejską, jako organu właściwego
zasad odpłatności za korzystanie z pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Sugerowane w projekcie uchwały zasady pozwolą zachować równowagę pomiędzy kosztami
ponoszonymi w celu realizacji zadań obowiązkowych gminy /dbałość o stan finansów
publicznych/, a możliwościami osób korzystających z pomocy społecznej.
Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację zadania wynikającego z
ustawy o pomocy społecznej oraz planu budżetowego przyjętego przez Radę Miejską.
Określenie odpłatności według proponowanych zasad powinno być czytelne, zrozumiałe i
adekwatne do rzeczywistej sytuacji dochodowej osób z nich korzystających. Jednocześnie
nadmieniam, iż aktualnie Gmina Koniecpol nie posiada na swoim terenie żadnych ośrodków
wsparcia ani mieszkań chronionych.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

Id: 762B25FF-CE76-48E3-94F8-5DE4D225B5C6. Podpisany Strona 1




