
UCHWAŁA NR XIV/75/16
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz.U z 2015 r. poz.1515, poz. 1045 i poz. 1890 ) oraz art.17 ust.1 pkt 3, art. 48 ust.1, 2 , art.97 ust. 1 
i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz.U. z 2015 r. , poz.163, poz. 693, poz. 1045, 
poz. 1240, poz. 1310, poz.1359, poz. 1607, poz. 1616, poz. 1830, poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala sie, 
co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubaniu  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych niebędących jednostkami 
organizacyjnymi Gminy.

§ 2. 1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie schronienia w ośrodku wsparcia
i mieszkaniach chronionych na terenie całego kraju i poprzedzone jest pisemnym skierowaniem wydanym przez 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, a następnie wywiadem środowiskowym 
przeprowadzonym przez pracownika socjalnego z Ośrodka właściwego dla miejsca pobytu bezdomnego.

2. Decyzję o przyznaniu pomocy w formie schronienia określającą wysokość ponoszonej opłaty oraz okres na 
jaki się jej udziela  wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

§ 3. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego pobytu w schronisku przysługuje osobom bezdomnym, których ostatnim 
miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Lubanie a ich dochód nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Za zgodą osoby ubiegającej się o umieszczenie w schronisku, spełniającej warunki określone w punkcie 1, 
może zostać naliczona dobrowolna opłata za pobyt w placówce, szczególnie wówczas gdy zapewnia ona 
całodzienne wyżywienie.

3. Wysokość wniesionej opłaty przez bezdomnego wymienionego w pkt 2, zostaje zapisana w wydanej decyzji 
administracyjne.

§ 4. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 
1 ustawy o pomocy społecznej może być udzielona pomoc w formie odpłatnego pobytu w schronisku, wyliczona 
na podstawie poniższej tabeli.

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez 
osobę do kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności za pobyt i posiłek w 
%liczona od dochodu osoby przebywającej w 
ośrodku wsparcia

Do 100% nieodpłatnie
powyżej 100% do 200% 80%
powyżej 200% do 250% 90%
powyżej 250% 100%

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z niepełnosprawności, długotrwałej choroby 
lub innych szczególnych zdarzeń losowych, można na czas określony- całkowicie lub częściowo zwolnić osobę 
bezdomną z opłat.

2. Obniżenie lub całkowite zwolnienie z odpłatności następuje na wniosek osoby uprawnionej bądź pracownika 
socjalnego.

3. Obniżenie lub całkowite zwolnienie z odpłatności nie może przekroczyć 3 miesięcy w ciągu roku 
kalendarzowego.

Id: A640A38E-ECD8-44E2-9B4B-3E422DE09881. Podpisany Strona 1



4. Należnością za pobyt osoby bezdomnej w schronisku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu 
zostanie obciążony po zakończeniu danego miesiąca, przyjmując dobowy koszt utrzymania świadczeniobiorcy 
przez ilość faktycznego jego pobytu w placówce.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad
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Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem zawartym w art.17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej , do zadań własnych
o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym. Jest to rodzaj świadczenia niepieniężnego przysługującego osobom, które nie są
w stanie we własnym zakresie zapewnić sobie miejsca noclegowego i posiłku.
Wśród osób korzystających z pomocy w formie schronienia są osoby posiadające własne dochody, występuje
więc konieczność określenia przez Radę Gminy , zasad odpłatności za korzystanie z pobytu w ośrodkach
wsparcia, gdyż osoby te powinny ponosić odpłatność za pobyt według ustalonych zasad.

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.
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