UCHWAŁA NR II/16/2018
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Czernica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności mieszkańców Gminy Czernica za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
§ 2. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny.
2. Koszt całodziennego pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wynosi 40 zł.
§ 3. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego na podstawie
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu
chronionym.
§ 4. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego w § 3 ponoszą
odpłatność według poniższej tabeli.

Procentowy dochód wyrażony w stosunku do Procentowy wskaźnik odpłatności
kryterium dochodowego określonego
za dzień pobytu osoby w schronisku
w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej
do 100 %
powyżej 100 % do 150 %
powyżej 150 % do 200 %
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

nieodpłatnie
powyżej 20 % do 50 %
powyżej 50 % do 80 %
powyżej 80 % do 100 %
100 %

§ 5. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym,
w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność ustalana jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu
w danym miesiącu.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Czernica
Leszek Kusiak
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Uzasadnienie
Podstawą do niniejszego projektu uchwały jest zapis art. 97 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej, który mówi, że rada gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, które następuje przez przyznanie
tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowaniach schroniskach oraz innych miejscach do tego
przeznaczonych.
Na podstawie zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej za ośrodek wsparcia uznaje się
również schronisko dla osób bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim usług opiekuńczych czy
specjalistycznych usług opiekuńczych. I taką pomoc w postaci schronienia gmina Czernica świadczy.
W związku z tym istnieje potrzeba uregulowania kwestii ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych, pozbawionych schronienia oraz mieszkaniach chronionych
W projekcie uchwały odpłatność za pobyt w schronisku uzależniona jest od dochodu osoby kierowanej do
schroniska. Osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pokreślonego w ustawie
o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności za pobyt w schronisku. Określenie odpłatności według
przedstawionych zasad w § 4 projektu pozwala ustalić odpłatność osoby z uwzględnieniem jej możliwości
finansowych.
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