UCHWAŁA NR XIX/186/2020
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z póżn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec, Rada Gminy Czarny
Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Czarny Dunajec.
§ 2. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny. Odpłatność ustala się za
każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych.
2. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej,
zwanego dalej „kryterium dochodowym”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Osoba bezdomna skierowana do schroniska dla osób bezdomnych, zwanego dalej „schroniskiem”, której
dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ponosi odpłatność za pobyt w schronisku
w maksymalnej wysokości:
1) 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do
schroniska;
2) 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do
schroniska z usługami opiekuńczymi.
4. Zasady ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne skierowane do schroniska, których dochód
przekracza kwotę kryterium dochodowego, określa załącznik do niniejszej uchwały.
5. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej/osoby
w rodzinie według kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%
powyżej 300%

Maksymalna miesięczna wysokość odpłatności
liczona w % od dochodu osoby/rodziny
przebywającej w ośrodku wsparcia
30%
40%
50%
60%
100%

6. Odpłatność za niepełny miesiąc, w tym w sytuacji, o której mowa w ust. 3 wylicza się dzieląc pełną
kwotę za pobyt przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 09 grudnia 2019 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego poz. 9467).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/186/2020Rady Gminy Czarny Dunajec
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 31 marca 2020 r.
Wysokość odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych, w tym schronisk dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi
1) Odpłatność w schroniskach dla osób bezdomnych
L.p.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie w % kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ustawy o
pomocy społecznej

1.
2.
3.
4.
5.
6

do 100%
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%
Powyżej 300%

Maksymalna miesięczna wysokość odpłatności
liczona w % od dochodu osoby samotnie
gospodarującej/dochodu osoby w rodzinie nie
więcej niż miesięczny koszt utrzymania w
schronisku
30%
30 %
40%
50%
60%
100%

2) Odpłatność w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
L.p.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie w % kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ustawy o
pomocy społecznej

1.
2.
3.
4.
5.

do 100%
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%
Powyżej 300%

Maksymalna miesięczna wysokość odpłatności
liczona w % od dochodu osoby samotnie
gospodarującej/dochodu osoby w rodzinie nie
więcej niż miesięczny koszt utrzymania w
schronisku
50%
50 %
60%
70%
80%
100%

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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UZASADNIENIE
Udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy o charakterze
obowiązkowych, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 12 ustawy o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 97 ust.5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Z uwagi na zmianę zapisu art. 97 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej, podjęcie stosownej uchwały
pozwoli na prawidłową realizację zadania.
Dokonane zmiany uwzględniają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z póżn. zm.)
W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany w uchwale nr XIV/143/2019 z dnia 09 grudnia
2019 r proszę o podjęcie niniejszej uchwały.
Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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