
 

 

UCHWAŁA NR XI/129/19 

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Baborów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1696 i 1815) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz  

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą miejscowo jest Gmina 

Baborów. 

§ 2. Określenia w niniejszej uchwale oznaczają: 

1) odpłatność – kwota obejmująca koszty całodobowego, tymczasowego schronienia, niezbędnego ubrania  

i posiłku oraz usług ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności  

i uzyskanie samodzielności życiowej, a w przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi zapewnienie  

ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych 

potrzeb życiowych, ale niewymagających usług w zakresie świadczenia w zakresie całodobowej opieki  

w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym; 

2) dochód – dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

3) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe 

osoby w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

4) osoba bezdomna – osoba w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3. Osoby bezdomne, przebywające w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi, ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości określonej w poniższej tabeli: 

Lp. 

Miesięczny dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie w% kryterium 

dochodowego ustalonego zgodnie  

z art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności  

za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych liczona 

procentowo w stosunku  

do dochodu osoby kierowanej 

Wysokość odpłatności za pobyt  

w schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi liczona 

procentowo w stosunku  

do dochodu osoby kierowanej  

1. do 100% do 30% do 50% 

2. powyżej 100% do 130% 40% 55% 

3. powyżej 130% do 150% 50% 60% 

4. powyżej 150% do 170% 60% 70% 

5. powyżej 170% do 200% 70% 80% 

6. powyżej 200% do 250% 80% 90% 

7. powyżej 250% 100% 100% 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 12 grudnia 2019 r.

Poz. 3978



§ 4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w schronisku dla osób 

bezdomnych. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się 

proporcjonalnie do ilości dni pobytu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

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

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Roman Kraszewski 
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