
UCHWAŁA NR XLI/332/18
RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za schronienie osobom i rodzinom tego 
pozbawionym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1-8,  art. 97 ust. 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych, w noclegowniach, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) zwanych dalej "ośrodkami wsparcia".

§ 2. 

Ilekroć w uchwale mowa o:

1) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, lub 
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);

2) pobycie - należy przez to rozumieć okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia, określony w decyzji 
administracyjnej.

§ 3. 

Pobyt w ośrodku wsparcia jest nieodpłatny, jeżeli dochód osoby kierowanej nie przekracza kryterium 
dochodowego.

§ 4. 

Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ponoszą odpłatność na zasadach 
określonych w tabeli:

Dochód osoby/rodziny wg kryterium dochodowego Odpłatność w stosunku do dobowej stawki za pobyt 
w ośrodku wsparcia (w %)

Powyżej 100% - 150% 50%
Powyżej 150% - 180% 70%
Powyżej 180% - 200% 90%
Powyżej 200% 100%

§ 5. 

Miesięczna opłata jednej osoby za pobyt w ośrodku wsparcia stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt 
wynoszącej 23 zł, ilości dni faktycznego pobytu tej osoby oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o którym 
mowa w tabeli zawartej w § 4.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
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§ 7. 

Traci moc uchwała Nr XL/326/18  Rady Gminy Sulików z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Solecki
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym jest
zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie niepieniężne przysługujące
osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie. Na terenie gminy
Sulików zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie.

Art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając
przyznany zakres usług, z tym, że pobyt w ośrodku wsparcia jest nieodpłatny, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ( 634 zł w przypadku osoby samotnej i 514 w przypadku rodziny).

Podstawą do niniejszego projektu uchwały jest art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że
to rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w sytuacji, gdy dochód osoby samotnej/ osoby
w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa wyżej.

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

Przewodniczący Rady

Jan Solecki
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