UCHWAŁA NR 335/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne
za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 48a ust.1,
ust.2, art. 51 ust.4 i art. 97 ust.1 i 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 Gminy Opatówek
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt
w schroniskach dla bezdomnych, realizujących zadanie własne Gminy Opatówek
§2
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) osoba bezdomna – osoba, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej,
zwanej dalej u.p.s.;
2) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, lub
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 3-13 u.p.s.;
3) schronisko – schronisko dla osób bezdomnych, o którym mowa w art. 48a ust.2 i 14
u.p.s., prowadzone przez
a) podmioty uprawnione, określone w art. 25 u.p.s., którym Gmina Opatówek
powierzyła zadanie polegające na zapewnieniu osobom bezdomnym miejsca
w takim schronisku,
b) inną gminę, z którą Gmina Opatówek zawarła, na zasadach określonych ustawą
o samorządzie gminnym, porozumienie międzygminne celem zapewnienia osobom
bezdomnym pobytu w takim schronisku.
§3
Pomoc w formie schronienia przysługuje osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce
zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Opatówek.
§4
1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób, których dochód miesięczny przekracza
kryterium dochodowe ustala się zgodnie z tabelą:

Lp. Dochód osoby bezdomnej w stosunku Wysokość miesięcznej odpłatności osoby
do kryterium dochodowego wyrażony bezdomnej wyrażona w % liczona od
w%
dobowej
stawki
obowiązującej
w schronisku
1.
2.
3.
.

do 100%
Powyżej 100% do 120%
Powyżej 120% do 150%
Powyżej 150% do 150%
Powyżej 150%

nieodpłatnie
40%
60%
80%
100%

2. Miesięczna opłata jednej osoby bezdomnej za pobyt w schronisku stanowi iloczyn
dobowej stawki za pobyt obowiązującej w danym schronisku, ilości dni faktycznego pobytu
tej osoby oraz wskaźnika procentowego odpłatności, o którym mowa w tabeli zawartej
w ust.1 .
3. Sposób ustalania opłaty za pobyt w schronisku, określony w ust. 2 stosuje się
odpowiednio w przypadku egzekwowania opłaty wynikającej z decyzji administracyjnej,
jeżeli faktyczny okres tego pobytu okazał się krótszy, niż ustalono w tej decyzji.
4. Odpłatność za pobyt w schronisku osoba bezdomna wnosi z góry za dany miesiąc
kalendarzowy, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – w następnym miesiącu
z wyrównaniem należności za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy wskazany w decyzji
administracyjnej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba bezdomna może być na jej wniosek
lub na wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia
odpłatności . Zwolnienie przysługuje na czas określony i może nastąpić w przypadku:
a) strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
b) konieczności ponoszenia wysokich kosztów leczenia lub rehabilitacji.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady
/-/ Paweł Bąkowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 335/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne
za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. udzielenie
schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
o czym stanowi art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z następujących faktów:
- z dniem 05 września 2016 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o pomocy
społecznej, wprowadzająca m.in. nowe zasady udzielania pomocy w formie schronienia.
Zgodnie z treścią art. 48a ust.1 - udzielenie schronienia następuje jedynie poprzez przyznanie
tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku
- w myśl art.51 ust.4 ustawy o pomocy społecznej schronisko należy traktować jako ośrodek
wsparcia, w którym szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności ustala – wg art. 97 ust. 5
cyt. ustawy - rada gminy w drodze uchwały
- odpłatność za pobyt w schronisku uzależniono od dochodu danej osoby, w rozumieniu
dochodu wymaganego do ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Powyższe
pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem indywidualnych możliwości
finansowych osób bezdomnych zobowiązanych do jej wnoszenia, z jednoczesnym
uwzględnieniem uprawnienia do bezpłatnego korzystania ze schroniska w przypadku osób
z dochodem nie przekraczającym kryterium dochodowego obowiązującego w ustawie
o pomocy społecznej.
- w/w. odpłatność wnoszona przez bezdomnych będzie wynikała z decyzji administracyjnej,
wydawanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, kierującej i ustalającej
właściwą odpłatność osobie bezdomnej z terenu Gminy Opatówek, ze wskazaniem rachunku
bankowego Gminy Opatówek, stanowiąc tym samym dochód naszej Gminy.
Mając na uwadze powyższe - podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
Burmistrz
/-/Sebastian Wardęcki

