Elektronicznie podpisany przez:
Grzegorz Piotr Kubik; Gmina Karpacz
dnia 25 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIV/287/20
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622,
poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
§ 2. 1. Odpłatność za 1 dzień pobytu w schronisku dla osób bezdomnych nie może być wyższa niż
60,00 zł.
2. Odpłatność za 1 dzień pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
nie może być wyższa niż 120,00 zł.
§ 3. Opłata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą.
L.p.

Dochód osoby bezdomnej
wyrażony w % stosunku do
kryterium dochodowego
określonego w ustawie o
pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za pobyt w
schronisku ustalona w % w
stosunku do dochodu osoby
kierowanej do schroniska

1.

do 100%

nie więcej niż 30 % dochodu
osoby samotnie gospodarującej
lub dochodu na osobę w rodzinie

2.
3.
4.

powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200%

do 50%
do 80%
do 100%

Wysokość odpłatności za
pobyt w schronisku ustalona
w % w stosunku do dochodu
osoby kierowanej do
schroniska z usługami
opiekuńczymi
nie więcej niż 50 % dochodu
osoby samotnie
gospodarującej lub dochodu
na osobę w rodzinie
do 70%
do 80%
do 100%

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 5. Traci moc uchwała nr XVI/190/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza
Grzegorz Kubik
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym "do wyłącznej
właściwości rady gminy należy: 15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji rady gminy". Z kolei z treści art. 40 ust. 1 ww. ustawy wynika, że "na podstawie
upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązujących na obszarze gminy", a z art. 41 ust. 1, że "akty prawa miejscowego ustanawia rada
gminy w formie uchwały".
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej "Rada powiatu lub rada gminy w
drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.”.
Celem niniejszej uchwały jest dostosowanie do nowej regulacji wprowadzonej ustawą z
dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia
psychicznego. Zgodnie z dotychczasową regulacją zawartą w art. 97 ust 1 ustawy o pomocy
społecznej osoby przebywające w ośrodkach wsparcia, do których należą także schronisko dla
osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, nie ponoszą
opłat za pobyt w tych ośrodkach, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego.
Zgodnie z art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy
społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego w art. 97 po ust. 1 dodany został ustęp 1a w
brzmieniu „ 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."
W związku z wprowadzeniem nowego zapisu w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, o którym mowa powyżej, konieczne jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi. Różnorodność cen ustalanych przez poszczególne ośrodki wsparcia dla
osób bezdomnych za pobyt w schroniskach wymaga określenia maksymalnej kwoty za jeden dzień
pobytu w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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