Uchwała Nr VII/98/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 596) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miejska w Gostyniu
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia, dla których właściwą miejscowo jest gmina Gostyń.
§ 2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) dochód – dochód ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;
3) osoba bezdomna – osoba, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;
4) ośrodek wsparcia – schronisko dla osób bezdomnych;
5) odpłatność – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia;
6) pobyt – okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji
administracyjnej.
§ 3.

1. Pomoc w formie pobytu w ośrodkach wsparcia przysługuje osobom bezdomnym,

które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały lub posiadają na terenie gminy Gostyń.
2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ustała się odpłatność za pobyt
w ośrodku wsparcia zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.

3. Gmina Gostyń pokrywa część kosztów stanowiących różnicę między średnim miesięcznym
kosztem utrzymania w ośrodkach wsparcia, a opłatą uiszczoną na rzecz Gminy przez osobę
umieszczoną w ośrodkach wsparcia.
4. Wysokość opłaty uiszczanej przez osobę umieszczoną w ośrodkach wsparcia ustala się za
każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodkach wsparcia.
5. Osoby przebywające krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodki wsparcia w trakcie
miesiąca kalendarzowego, ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym
miesiącu.
§ 4. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób, których dochód miesięczny przekracza
kryterium dochodowe ustala się zgodnie z tabelą:

Procentowa wysokość kryterium

Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt

dochodowego osoby lub osoby w rodzinie

liczona od pełnego kosztu pobytu

do 100 %

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 150 %

powyżej 5% do 20 %

powyżej 150 % do 200 %

powyżej 20% do 40%

powyżej 200 % do 250 %

powyżej 40% do 60%

powyżej 250 % do 300 %

powyżej 60% do 80%

powyżej 300 %

powyżej 80% do 100 %

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Żywicki

Uzasadnienie
do uchwały nr VII/98/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 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 Gostyń
powyższe zadanie realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez
kierowanie i umieszczenia osób bezdomnych w schroniskach, które są ustawowo
zdefiniowane jako ośrodki wsparcia.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy o pomocy społecznej – opłatę za pobyt
w

ośrodkach

wsparcia

ustala

podmiot

kierujący

w

uzgodnieniu

z osoba 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. Rada gminy, w drodze uchwały, ustala w zakresie zadań własnych,
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Gostyniu
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych.

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Żywicki

