Elektronicznie podpisany przez:
Joachim Zawacki
dnia 29 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LII/334/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE
z dnia 25 stycznia 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 2017 r.
Poz. 1875, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1 i ust. 2 oraz 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 Miejska
w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
z terenu Gminy Dobre Miasto.
§ 2. Udzielenie schronienia nastepuje na podstawie:
1) przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, po dokonaniu oceny sytuacji życiowej danej rodziny lub
osoby,
2) wydanego skierowania do schroniska osoby lub rodziny bezdomnej,
3) zawartego z pracownikiem socjalnym kontraktu socjalnego przez osoby lub rodziny bezdomne,
4) decyzji wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innego pracownika
upoważnionego przez Burmistrza Dobrego Miasta do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach
z zakresu pomocy społecznej
§ 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, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ponoszą osoby korzystające ze schronienia oraz
usług, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za okres miesiąca
kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku obowiązywania w schronisku dobowej stawki odpłatności, miesięczna opłata za pobyt
w schronisku stanowi iloczyn procentowej dobowej stawki za pobyt obowiązującej w danym schronisku
ustalonej zgodnie z tabelą oraz ilości dni faktycznego pobytu w schronisku.
§ 6. Odpłatność
w poniższej tabeli:

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się na zasadach określonych

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium
dochodowego
Powyżej 100% do 150%
Powyżej 150% do 200%
Powyżej 200%

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych w stosunku do miesięcznej lub dobowej
opłaty obowiązującej w schronisku
50,00%
80,00%
100,00%

§ 7. W przypadku, gdy pomoc w fomie tymczasowego schronienia w schronisku udzielana jest osobie
bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina inna niż Dobre Miasto, gmina
ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej jest zobowiązana do zwrotu kosztów za
pobyt osoby bezdomnej do wysokości pełnego kosztu pobytu, z zastrzeżeniem § 3.
§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba bezdomna może być na jej wniosek częściowo lub
całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony w szczególności w przypadku:
1) poniesienia strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
2) ponoszenia wysokich kosztów leczenia lub rehabilitacji,

Id: 7B56F2D3-EEC8-408B-A3E3-54739587F527. Podpisany

Strona 1

3) innych uzasadnionych wydatków uniemożliwiających ponoszenie odpłatności zgodnie z przyjętymi
zasadami.
§ 9. Opłatę wnosi się do kasy lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrym Mieście w terminie do piętnastego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Joachim Zawacki
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