
Projekt

z dnia  5 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 
schronisku dla osób bezdomnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r, 
poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1 i 2 , 
art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693) 
zwanej dalej uchwałą o pomocy społecznej  uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy 
Lewin Brzeski  w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, zwanego dalej „Schroniskiem”.

§ 2. 1. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku 
przysługuje odpłatnie osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego 
określającego prawa do świadczeń z pomocy społecznej.
2. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie 
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli:

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W SCHRONISKU ZAPEWNIAJĄCEGO "SCHRONIENIE"

Dochód osoby/rodziny w % w stosunku do 
kryterium dochodowego

Wysokość miesięcznej odpłatności wyrażona 
w %

do 100% nieodpłatnie

powyżej 100% – 150% 30%

powyżej 150% – 200% 50%

powyżej 200% – 250% 70%

powyżej 250% – 300% 90%

powyżej 300% 100%

§ 3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w schronisku, w przypadku pobytu 
obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym 
miesiącu.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Sporzadził:
Wydz. MGOPS

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom bezdomnym jest zadaniem własnym

Gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie niepieniężne przysługujące osobom, które nie są
w stanie zapewnić sobie miejsca "prawa schronienia" we własnym zakresie. Na terenie Gminy Lewin Brzeski
powyższe zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za pomocą schroniska dla bezdomnych, do
którego osoby "bezdomne", pozbawione schronienia kierowane są na podstawie pisemnego skierowania
podpisanego przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydanej decyzji administracyjnej podpisanej
przez osobę upoważnioną.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy o pomocy społecznej – 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 z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Rada
Gminy w drodze uchwały ustala zakres zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Schronisko dla bezdomnych jest jedną z form ośrodków
wsparcia.
W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
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