UCHWAŁA NR XLII/288/2018
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy miejskiej Wągrowiec
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.1)) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2017 r. poz. 1769 z późn.zm.2)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy miejskiej Wągrowiec, których dochód przekracza kryterium
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
§ 2. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym schronienie ustalana jest następująco:
1) nieodpłatnie – osobom bezdomnym jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego;
2) odpłatnie – osobom bezdomnym jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie przekracza kwoty kryterium dochodowego zgodnie z poniższą tabelą:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub Wskaźnik odpłatności
dochodu na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego
Powyżej 100% do 150%
20%
Powyżej 150% do 200%
30%
Powyżej 200% do 250%
40%
Powyżej 250% do 300%
50%
Powyżej 300%
100%

3) koszt pobytu w ośrodku wsparcia ustalany jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy kierownikiem
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu a ośrodkiem wsparcia, a w przypadku gdy organem wydającym
decyzję był inny ośrodek pomocy społecznej – w oparciu o notę obciążeniową wydaną przez uprawniony
do tego ośrodek pomocy społecznej.
§ 3. 1. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia wnoszona jest na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wągrowcu w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.
2. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca opłatę oblicza się
proporcjonalnie za każdy dzień pobytu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 poz. 2232 i z 2018 poz.130
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 poz. 1985
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2017 r.
poz. 1769 z późn. zm.) udzielnie schronienia osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o
charakterze obowiązkowym, natomiast zgodnie z art. 48 a w/w ustawy udzielenie schronienia następuje
przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni lub schronisku dla osób bezdomnych.
Schronienie dla osób z terenu Gminy miejskiej Wągrowiec udzielane jest przez placówki dla osób
bezdomnych prowadzone przez organizacje pozarządowe. W związku z powyższym istnieje potrzeba
uregulowania zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia w
drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając
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