
UCHWAŁA NR XXXIX/331/17
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 poz. 1875), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust.1-2, 
art. 96 ust. 1, 2 i 4,  art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.2017 
poz. 1769) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje.

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób lub rodzin 
bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była gmina Jędrzejów.

§ 2. Pobyt w schronisku przysługuje nieodpłatnie osobie lub rodzinie jeżeli  miesięczny dochód osoby lub  
rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej.

§ 3. 1.  Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób, których dochód miesięczny przekracza kryterium 
dochodowe ustala się zgodnie z tabelą:

Dochód osoby/rodziny bezdomnej w stosunku do 
kryterium dochodowego wyrażony w %

Odpłatność osoby/rodziny bezdomnej wyrażona 
w % w stosunku do kosztów pobytu

Powyżej 100 % do 130 % 30 %
Powyżej 130 % do 150 % 50 %
Powyżej 150 % do 170 % 70 %
Powyżej 170 % do 200 % 90 %

Powyżej 200 % 100 %

2. Miesięczna opłata za pobyt w schronisku stanowi iloczyn: stawki dziennej, liczby dni faktycznego 
pobytu, liczby osób oraz % określonego w tabeli.

3. W przypadkach szczególnych, określonych  w art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za udzielone 
świadczenie w całości lub części.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017
poz.1769) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia,
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Zgodnie z art. 48a ust.1
wyżej cytowanej ustawy udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca
w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 5 opłatę za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą
kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby / rodziny nie ponoszą opłaty za pobyt w
tych placówkach, jeżeli ich dochody nie przekraczają kwoty kryterium dochodowego. Natomiast
Rada Gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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