
Uchwała Nr 443/LXXXVI/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia  18 października  2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30

listopada 2017 r. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
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 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48, art. 48a ust 1 i 2,  art.
97 ust. 1    i 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 t.j.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale N r 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 w
sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w schronisku dla
osób bezdomnych wprowadza się następujące zmiany:

1)  w tytule uchwały po słowach: „dla osób bezdomnych” dodaje się słowa: „albo schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:  „Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie
tymczasowego miejsca pobytu    w schronisku dla osób bezdomnych albo   schronisku dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym,
których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Odpłatność  za  pobyt  w  schronisku  dla  osób  bezdomnych  albo   schronisku  dla  osób
bezdomnych  z  usługami  opiekuńczymi,  których  miesięczny dochód  przekracza  kryterium
dochodowe określone w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustala się zgodnie z tabelą:

Dochód  osoby bezdomnej  wyrażony w  % w
stosunku do kryterium dochodowego dla osoby
samotnie  gospodarującej  określone  w  art.8.
ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość  odpłatności  za  pobyt  w
schronisku  dla  osób  bezdomnych  albo
schronisku  dla  osób  bezdomnych
z  usługami  opiekuńczymi  liczona
procentowo  w  stosunku  do  pełnego
kosztu pobytu w schronisku

do 100% nieodpłatnie
powyżej100 % do 120 % 20%
powyżej120 % do 140% 30 %
powyżej140 % do 160% 40%
powyżej160 % do 180% 55 %
powyżej180 % do 200% 55 %
powyżej200 % do 220% 80 %
powyżej220 % do 250% 90 %

powyżej250 % 100 %
„



4) § 4 otrzymuje brzmienie:
1. „Okres rozliczeniowy za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy,
przy przyjęciu następującego wyliczenia:  ilość dni pobytu pomnożona przez kwotę
pełnego kosztu pobytu.
W przypadku,  gdy ze  skierowania  na  pobyt  w schronisku  dla  bezdomnych   albo
schronisku  dla  osób  bezdomnych  z  usługami  opiekuńczymi  korzysta  kilka  osób
bezdomnych  z  tej  samej  rodziny opłatę  za  pobyt  ustala  się  oddzielnie  dla  każdej
z tych osób zgodnie z tabelą.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Przyznanie pomocy w formie tymczasowego pobytu we wskazanym schronisku dla
osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
okres pobytu   w schronisku, wysokość odpłatności za pobyt w schronisku oraz sposób
płatności ustalane  są indywidualnie w decyzji administracyjnej wydanej na podstawie
w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba bezdomna, której przyznano pomoc
w  formie  tymczasowego  miejsca  pobytu  w  schronisku  dla  bezdomnych  albo
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,  na jej  wniosek lub na
wniosek pracownika  socjalnego,  może zostać  częściowo lub  całkowicie  zwolniona
z ponoszenia odpłatności  za pobyt w schronisku.

3. Decyzję  o  częściowym  lub  całkowitym  zwolnieniu  z  odpłatności  za  pobyt
w  schronisku  dla  osób   bezdomnych   albo  schronisku  dla  osób  bezdomnych
z  usługami  opiekuńczymi  podejmuje  Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w  Gostyninie  po  przeprowadzeniu  postępowania  administracyjnego
na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

4. Przypadki, o których mowa w ust.1 dotyczą w szczególności okoliczności związanych
z  ponoszeniem  przez  osobę  bezdomną  wysokich  kosztów  leczenia,  wystąpienia
zdarzenia losowego lub inne uzasadnione okoliczności stwierdzone przez pracownika
socjalnego w rodzinnym wywiadzie środowiskowym.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

            § 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki



UZASADNIENIE
 

Obowiązek zmiany Uchwały N r 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
30 listopada 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku  dla  osób  bezdomnych  wynika  ze  zmiany ustawy z  dnia  12  marca  2004  r.
o  pomocy społecznej  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1508)  art.  48a   ust.1  brzmi  Udzielenie
schronienia następuje przez  przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku
dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne.

.  


