
UCHWAŁA NR XVII/134/2019
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zmienia się treść Uchwały Nr XLVII/333/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych w ten sposób, że: w § 2 dodaje się pkt 3 i 4 o następującej treści:

3. Dla osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata 
wynosi 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej 
do schroniska dla osób bezdomnych.

4. Dla osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jeżeli 
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego, opłata wynosi 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie 
osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/134/2019

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 5 grudnia 2019 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 4.10.2019 roku nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, i ustaleniem, 
że osoby bezdomne skierowane do schroniska dla bezdomnych ponoszą odpłatność także w przypadku, gdy ich 
dochód wynosi poniżej kryterium dochodowego konieczne stało się zaktualizowania zapisów uchwały Rady 
Miejskiej regulującej tę kwestię.

Osoby bezdomne mają w schroniskach zapewnione, zgodnie z umowami podpisanymi przez Gminę:

- całodobowe przebywanie w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego 
temperatura nie jest niższa niż 20 st. C,

- całodzienne wyżywienie w formie 3 gotowych posiłków (w tym jednego ciepłego), bądź też produkty oraz 
miejsce do samodzielnego sporządzenia posiłków (w tym również ciepłych),

- korzystanie z prysznica, wymiany, prania i suszenia odzieży, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe 
zapewnioną dezynfekcję i dezynsekcję odzieży,

- warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym środki czystości w postaci: mydła, 
szamponu, pasty do zębów, środki higieny osobistej, proszek do prania, itp.,

- leki, które znajdują się w standardowym wyposażeniu apteczki,

- informację o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,

- opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,

- usługi nakierowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności oraz uzyskanie 
samodzielności życiowej, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
dodatkowo:

- w razie potrzeby – karmienie, dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku 
i gorącego napoju,

- w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu,

- usługi opiekuńcze w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone 
zasłoną,

- pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenie odpłatności w pełnej przewidzianej prawem wysokości, tj. 30% dochodu 
osoby skierowanej do schroniska dla bezdomnych i 50% dochodu w przypadku osoby skierowanej do 
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest zasadne.
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