
UCHWAŁA NR I/6/2019
RADY GMINY OSIELSKO

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 
schronisku dla osób bezdomnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust.1  i 2, art. 97 ust. 1 i 5 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm. ) Rada Gminy 
Osielsko uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych  z terenu Gminy 
Osielsko w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych  z usługami opiekuńczymi, 
zwanych dalej „schroniskiem”.

§ 2. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu  w schronisku 
przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód  nie przekracza  kwoty kryterium dochodowego 
określonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego 
zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej pomoc udzielona jest odpłatnie:

1) obliczana będzie według wzoru:

Objaśnienia do wzoru:

O Kwota odpłatności za schronisko
Do Dochód osoby 
Kd Kryterium dochodowe wg ustawy
K Koszt utrzymania w schronisku
0.5 Stały współczynnik przeliczenia
1 Stała matematyczna pozwalająca proporcjonalnie zwiększać odpłatność 

2) odpłatność za pobyt w schronisku ustala się za okres miesiąca kalendarzowego;

3) opłaty za pobyt w schronisku dokonywane będą z dołu na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Osielsku i stanowią dochód gminy;

4) w przypadku, gdy pobyt w schronisku w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca
kalendarzowego odpłatność obliczana jest proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc          kwotę 

odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
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§ 5. Osobę bezdomną, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, można zwolnić w całości lub 
części opłaty za pobyt w schronisku w przypadku gdy:

1) osoba bezdomna posiada udokumentowane wydatki związane ze stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym;

2) wystąpiły szczególne, uzasadnione okoliczności uzasadniające zwolnienie z odpłatności.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Benedykt Leszczyński
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