PROJEKT
UCHWAŁA Nr ……..
Rady Miasta Działdowo
z dnia…………………..

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami
dla bezdomnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 w zw. z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla
bezdomnych udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy - Miasto Działdowo.
2. Za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku mieszkaniec jest obowiązany do ponoszenia częściowych
kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów, na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
§ 2. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania miały na terenie Gminy - Miasto Działdowo, nie
posiadającym własnego źródła dochodu.
2. Osoby dysponujące własnym dochodem, ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zgodnie
z tabelą z § 3 niniejszej uchwały.
§ 3. Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych ustala się następująco:
Dochód na osobę zgodnie z kryterium dochodowym określonym w art.
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
do 100 %
powyżej 100 % do 150 %
powyżej 150 % do 200 %
powyżej 200 %

Procentowa (%) wysokość miesięcznej odpłatności, naliczanej od kwoty
kosztów utrzymania mieszkańca w danym ośrodku wsparcia
Bez odpłatności
65 %
80 %
100 %

§ 4. 1. Odpłatność ustala się na czas określony za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu.
2. W przypadku, gdy pobyt mieszkańca nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza
się dzieląc kwotę odpłatności wynikającą z tabeli przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni
pobytu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. WarmińskoMazurskiego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930
z późn. zm.) Rada Gminy jest zobowiązana do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych,
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. W związku z tym, że do tej
pory takie zasady nie zostały ustalone podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

