
UCHWAŁA NR XXXVI/177/17
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych, które posiadają ostatni 
adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Łubnice.

§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają:

1) osoba bezdomna – osoba bezdomna w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,

2) kryterium dochodowe – odpowiednio: kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 
dochodowe na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3) pobyt - okres przebywania w schronisku dla osób bezdomnych ustalony w decyzji administracyjnej,

4) pełny koszt pobytu – wysokość pełnego dziennego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.

§ 3. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu
w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza 
kwoty kryterium dochodowego.

§ 4. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie pobytu 
w schronisku dla osób bezdomnych udzielana jest odpłatnie zgodnie z § 5 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Osobie kierowanej, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 
ust.1 ustawy o pomocy społecznej pobyt w schronisku może być przyznany odpłatnie.

2. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku reguluje tabela:

Dochód osoby/ rodziny wg kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej.

Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych, liczona procentowo 
w stosunku do pełnego kosztu pobytu.

Powyżej 100% do 200% 70%

Powyżej 200% 100%
3. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za każdy miesiąc faktycznego 

pobytu.

4. W przypadku, gdy pobyt w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, należność ustalona 
zostanie proporcjonalnie do ilości dni pobytu osoby przebywającej w placówce.

5. Wysokość należności za pobyt w schronisku, sposób i termin dokonywania wpłat określone będzie w decyzji 
administracyjnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara

Id: 9639781A-A96F-4A4C-9FEE-3E05D0633BDF. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielnie

schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zgodnie

z art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej. Jest to rodzaj

świadczenia niepieniężnego przysługującego osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca

noclegowego we własnym zakresie z różnych powodów.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła nowe zasady udzielania pomocy w
formie schronienia. Schronisko dla bezdomnych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej jest
jedną z form ośrodka wsparcia.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala

podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres usług. Osoby

nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie

nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. W myśl art. 97 ust. 5 w/w ustawy rada gminy w

drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za

pobyt w ośrodkach wsparcia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara
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