
 

 

UCHWAŁA NR L/365/2018 

RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 21 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach  

dla osób bezdomnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1 i ust. 2, art. 97 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 101 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Rada Miasta 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy 

Miejskiej Lubań w schroniskach dla osób bezdomnych. 

§ 2. Odpłatność za 1 dzień pobytu w schronisku dla bezdomnych, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej wynosi 18,00 zł. 

§ 3. 1. Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych jest odpłatny. 

2. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

§ 4. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 

kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w schronisku 

dla osób bezdomnych ustala się zgodnie z tabelą: 

Dochód osoby bezdomnej w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego ustawą wyrażony w % 

Wysokość odpłatności w % pełnego 

kosztu pobytu 

powyżej 100% do 150% do 60% 

powyżej 150% do 200% do 80% 

powyżej 200% do 100% 

§ 5. Miesięczna opłata osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych stanowi iloczyn dobowej 

stawki za pobyt w schronisku, o której mowa w § 2, liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego 

w %, o którym mowa w tabeli określonej w § 4. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą 

obowiązującą od 1 sierpnia 2018 roku. 

Przewodniczący Rady: 

J. Hofbauer 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 sierpnia 2018 r.

Poz. 4069
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