Projekt z dnia 16 lipca 2020r.
Zatwierdzony przez ............................................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
i mieszkaniach chronionych

w ośrodkach wsparcia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020r. poz. 1057) Rada Miejska w Lublińcu
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych.
§ 2. 1. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodkach wsparcia.
2. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość
odpłatności oblicza się proporcjonalnie, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc
przez liczbę dni pobytu.
§ 3. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy jest odpłatny jedynie w zakresie wyżywienia.
2. Odpłatność w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy dla osób których dochód przekracza
kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ustala się zgodnie z tabelą:
Dochód na osobę w % w stosunku
do kryterium dochodowego
wynikającego z art.8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej
Powyżej 100% do 170%
Powyżej 170% do 250%
Powyżej 250% do 300%
Powyżej 300% do 350%
Powyżej 350% do 400%
Powyżej 400%

Wysokość odpłatności
dla osoby samotnej

Wysokość odpłatności dla osoby
w rodzinie

10 %
30 %
50 %
70 %
90 %
100 %

20 %
40 %
60 %
80 %
90 %
100 %

§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się zgodnie z tabelą:
Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie
w stosunku do kryterium
dochodowego określonego
w art.8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej
wyrażony w %
Do 100%
Powyżej 100% do 150%

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby wyrażona w %
w stosunku do jej dochodu, nie więcej niż całkowity koszt pobytu
Schroniska dla osób
bezdomnych
30%
50%

Schroniska dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
50%
70%

Powyżej 150% do 200%
Powyżej 200% do 250%
Powyżej 250%

70%
90%
100%

80%
90%
100%

§ 5. Odpłatność za pobyt w pozostałych ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych dla osób których
dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ustala się
zgodnie z tabelą:
Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie
w stosunku do kryterium
dochodowego określonego
w art.8.ust.1 ustawy
o pomocy społecznej
wyrażony w %
Powyżej 100% do 150%
Powyżej 150% do 200%
Powyżej 200% do 250%
Powyżej 250%

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby wyrażona w % w stosunku
do jej dochodu, nie więcej niż całkowity koszt pobytu

Pozostałe ośrodki wsparcia i mieszkania chronione
40%
50%
70%
100%

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubliniec.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr 484/XLVI/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (Dz. Urz. Woj. Śl.
poz.1272; zm. poz. 3192, 3605).
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gabriel Podbioł

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 1690 z 3 września 2019 r.) wprowadziła zmianę w art. 97 ustawy o
pomocy społecznej regulujący odpłatność w ośrodkach wsparcia (schroniskach dla bezdomnych,
domach dla matek, mieszkaniach chronionych).
Nowelizacja dodała w powołanym przepisie ust. 1a, który umożliwia ustalenie odpłatności dla osób
bezdomnych skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi, mimo, że osoby te spełniają kryterium dochodowe. Odpłatność ta nie może
przekroczyć wysokości dochodu określonego w tym przepisie; tj. 30 % dochodu dla 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. Dla realizacji tego umocowania niezbędne jest
podjęcie przez radę gminy uchwały na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy.

Dlatego też przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej jest uzasadnione i konieczne.
W związku z tym schroniska dla osób bezdomnych mieszczące się dotychczas w tabeli w § 1 obecnej
uchwały zostały wyodrębnione i ujęte w osobnej tabeli. Ponadto projekt uwzględnia zmiany w tabelach
odpłatności w dotychczasowej uchwale (uchylanej w § 7), wynikające z oceny jej stosowania poprzez
ujednolicenie zasad odpłatności dla osób samotnie gospodarujących i osób w rodzinie.

