Projekt
Uchwała Nr ………
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia ……………….. 2017r
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia- schronisku, udzielającym schronienia osobom bezdomnym
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym /tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. / w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust 1 i 5, ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /tj. Dz. U. z 2016r., poz. 930 ze zm./
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a:
§1
Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla
osób bezdomnych
§2
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) Ośrodek wsparcia- schronisko – należy przez to rozumieć ośrodek wsparcia- schronisko dla
osób bezdomnych;
2) Odpłatność- kwotę opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia- schronisku;
3) Kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej albo kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej;
4) Pobyt – okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia- schronisku określony w decyzji
administracyjnej;
5) Dochodzie osoby- należy przez to rozumieć odpowiednio dochód osoby samotnie
gospodarującej albo dochód na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej;
6) Decyzja administracyjna- decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
7) Ośrodek- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.
§3
1. Pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku jest odpłatny.
2. Osoby nie ponoszą odpłatności, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
3. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ustala się odpłatność za pobyt w
ośrodku wsparcia –schronisku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
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§4
Dobowy koszt utrzymania osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia- schronisku ustalany jest na
podstawie umów zawartych pomiędzy Ośrodkiem w Jastrzębiu-Zdroju a ośrodkiem wsparciaschroniskiem, na terenie którego przebywa skierowana przez Ośrodek osoba.

§5
Osoby, o których mowa w §3 ust. 3, winny wpłacać należność za pobyt w ośrodku wsparciaschronisku na rachunek bankowy Ośrodka w Jastrzębiu-Zdroju w terminie wskazanym w decyzji
administracyjnej.
§6
Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia- schronisku.
§7
W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych nie obejmuje
pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc
kwotę opłaty wynikającą z tabeli odpłatności stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały przez
liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman
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UZASADNIENIE
W myśl art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, opłatę za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą
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. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ww. ustawy rada powiatu lub rada gminy ustala, w zakresie
zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych. Niniejsza uchwała reguluje kwestię w zakresie dotyczącym odpłatności za
pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku, zapewniającym schronienie osobom bezdomnym.
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