UCHWAŁA NR XIV/109/2019
RADY GMINY OBROWO
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –
schronisku dla bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) i art. 97 ust. 1 i 1a, ust.2- 5 ustawy z dnia12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późniejszymi a zmianami)
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku
dla bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
§ 2. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych z usługami
opiekuńczymi ustala się zgodnie z tabelą:

Dochód bezdomnego w % Odpłatność bezdomnego w schronisku Odpłatność bezdomnego w
w stosunku do kryterium dla bezdomnego
schronisku bezdomnych z
dochodowego określonego
usługami opiekuńczymi
ustawą
do 100%
20%
50%
od 100,01% do 120%

50%

60%

Od 120,01% do 150%

60%

70%

od 150,01% do 200%
od 200,01% do 250%
od 250,01%

70%
80%
100%

80%
90%
100%

§ 3. 1. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia –
schronisku dla bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2. W przypadku gdy pobyt danej osoby w miesiącu w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub
schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność
oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu
i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych
z usługami opiekuńczymi ustalona jest decyzją administracyjną należy uiszczać w terminie do dnia 10-ego każdego
miesiąca.
§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach będących schroniskami dla osób bezdomnych,
w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019
roku, poz. 84).
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Skórski

Id: AA36DB36-6AE9-461B-8DCA-9887A13BACC9. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada gminy w drodze
uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych. Stosownie do art. 51 ust. 4 cytowanej ustawy ośrodkami wsparcia są
między innymi schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Rada Gminy w Obrowie w dniu 27 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr IV/21/2018 w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach będących schroniskami dla osób
bezdomnych, w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi. W powyższej uchwale ustalono zasady
odpłatności osób skierowanych do wskazanych wyżej ośrodków wsparcia stosownie do obowiązującej w chwili
podjęcia uchwały zasady wynikającej z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowiącej, że osoby,
których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę lub kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie ustalonego w art. 8 ust. 1 tej ustawy - nie ponoszą odpłatności.
W dniu 19 lipca 2019 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1690), która weszła w życie w dniu 4 października
2019 r. W wyniku zmiany do art. 97 ustawy o pomocy społecznej dodany został ustęp 1a o treści:
„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”.
Wskazana regulacja wymaga dostosowania prawa miejscowego do nowego stanu prawnego według którego,
każda osoba bezdomna posiadająca dochód skierowana do ośrodka wsparcia, ponosić powinna odpłatność za
pobyt w tym ośrodku nawet jeżeli dochód tej osoby nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. kwoty 710 zł stanowiącej kryterium dochodowe dla osoby
samotnie gospodarującej lub kwoty 528 zł będącej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie. Ustawa ta
zróżnicowała przy tym maksymalny poziom odpłatności w zależności od rodzaju schroniska dla osób
bezdomnych – ustalając wyższy próg odpłatności (nie więcej niż 50% dochodu) w stosunku do osób
skierowanych do schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Należy podkreślić, że ustawa o pomocy społecznej ustaliła wysokość odpłatności osób skierowanych do
wymienionych wyżej ośrodków wsparcia w relacji do wysokości uzyskiwanych przez te osoby dochodu a nie
w odniesieniu do innego porównywalnego wskaźnika. Obecnie obowiązująca uchwała Rady Gminy w Obrowie
wysokość odpłatności za pobyt w wymienionych ośrodkach wsparcia odnosi natomiast do procentowej
wysokości kosztów utrzymania osoby w ośrodku wsparcia.
W tym stanie sprawy zaistniała potrzeba ujednolicenia zasad dotyczących ponoszenia odpłatności, co
powoduje uregulowanie zasad tej odpłatności na nowo bowiem zmiana dotychczasowej uchwały mogłaby
czynić akt prawa miejscowego mało czytelnym.
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