PROJEKT
Uchwała nr ………….
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia …………..
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia schronisku dla osób bezdomnych, oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust 1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 oraz art.97 ust. 1,1a, 5 ustawy z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1507 z późn.zm )
Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój
uchwala:
§1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia:
1) schronisku, dla bezdomnych
2) schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
§2. 1 Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia o których mowa
w § 1 według następujących zasad:
L.p.

Dochód osoby wyrażony w % kryterium
dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.1 i 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej
powyżej 100%

Wysokość odpłatności za pobyt w
ośrodku wsparcia, o których mowa
w§1, liczonej procentowo od
dochodu osoby skierowanej do tego
ośrodka
1)60% w przypadku pobytu w
ośrodku wsparcia – schronisku dla
bezdomnych;
2)70% w przypadku pobytu w
ośrodku wsparcia – schronisku dla
bezdomnych
z
usługami
opiekuńczymi.

z zastrzeżeniem ust. 2 i §3
2.Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za każdy miesiąc pobytu w ośrodku
wsparcia o którym mowa w §1, w wysokości:
1) 30% miesięcznego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub miesięcznego dochodu na osobę w
rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych,
2 ) 50 % miesięcznego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub miesięcznego dochodu na osobę w
rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
§ 3.1.Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych, oraz w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielającym schronienia osobom bezdomnym ustala się za każdy
miesiąc faktycznego pobytu. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność ustalana jest
proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu.
2.Odpłatności ustalone zgodnie z ust 1 i §2 ust.1 nie może być wyższa niż koszt pobytu osoby
skierowanej do ośrodka wsparcia o którym mowa w §1.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

§5. Traci moc uchwała Nr XIX.132.2017 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 28 września 2017r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku, udzielającym
schronienia osobom bezdomnym.
§6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

Uzasadnienie

Jednym z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielanie schronienia osobom
tego pozbawionym. W ramach realizacji zadania osoby potrzebujące kierowane są w zależności od potrzeb do
placówek, w tym schronisk dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi. Z dniem 4 października 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2019 r., poz.
1690, zwanej dalej : „ustawą zmieniającą”), na mocy których znowelizowano art. 97 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, zwanej dalej: „ustawą”) poprzez dodanie w
art. 97 ust. 1a w brzmieniu: "1a. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób
bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie
drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub
dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu."
Zmiana do art. 97 polegająca na dodaniu ust. 1a wskazuje na możliwość nałożenia opłaty za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych, w sytuacji gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (art. 1 pkt 16 lit. b). Opłata ta jednak nie może
przekroczyć 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej
do schroniska, a w przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi, z uwagi na wyższy koszt usług w takich
schroniskach, nie może być wyższa niż 50% tego dochodu. Z tych względów podjęcie uchwały w
przedmiotowej sprawie i zaproponowanym brzemieniu jest uzasadnione.

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Monika Konieczny

