
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 
schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z póź. zm.), w związku art. 97 ust. 5 i art. 51 ust. 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 poz. 1985), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które udzielają 
schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest gmina Wołczyn.

§ 2. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia, o których mowa §1 jest odpłatny.

2. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt ustala się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, 
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

3. Ustalając wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, o których mowa §1 należy uwzględnić 
sytuację zdrowotną, majątkową i dochodową osoby kierowanej i przyznany zakres usług.

4. Miesięczna opłata za pobyt nie może być wyższa niż 80% miesięcznego dochodu osoby kierowanej lub 
rodziny w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz nie może przekraczać 100% miesięcznego 
kosztu utrzymania w danym ośrodku wsparcia.

5. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność ustala się dzieląc 
miesięczną kwotę odpłatności przez liczbę dni w miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 3. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia przysługuje osobom, 
których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy            o pomocy 
społecznej.

§ 4. Dobowy lub miesięczny koszt utrzymania osoby/rodziny w ośrodku wsparcia, ustalany są na podstawie 
porozumienia zawartego pomiędzy gminą Wołczyn a ośrodkiem wsparcia, na terenie, którego przebywa 
osoba/rodzina skierowana.

§ 5. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wołczynie w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia   w   Dzienniku   Urzędowym   
Województwa Opolskiego.

--

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała jest niezbędna, aby określić zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia osobom bezdomnym, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego.
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