
 

 

UCHWAŁA NR XVI/128/2019 

RADY GMINY KOMAŃCZA 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach  

dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z art. 51 ust. 5 ustawy z 12.03.2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udzielenie tymczasowego schronienia  

w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

§ 2. 1. Opłatę osoby korzystającej z pobytu w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób  

bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy w formie 

pisemnej w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług oraz zastrzeżenie określone 

w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli dochód osoby wskazanej w ust. 1 - samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwoty kryterium dochodowego - opłata, o której mowa w ust. 1 nie może być wyższa niż  

30% dochodu osoby bezdomnej 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. 

§ 3. Wsparcie w ośrodkach wsparcia, o których mowa w § 2 ust. 1 udzielane jest odpłatnie w wysokości 

określonej poniższą tabelą. 

Dochód (w stosunku do 

ustawowego kryterium 

dochodowego) 

Wysokość odpłatność w schronisku dla 

osób bezdomnych (w odniesieniu do 

miesięcznej stawki odpłatności) 

Wysokość odpłatność w schronisku dla 

osób bezdomnych w usługami 

opiekuńczymi (w odniesieniu 

do miesięcznej stawki odpłatności) 

powyżej 100 % do 150 % powyżej 30 % do 50 % powyżej 50 % do 70 % 

powyżej 150 % do 200 % powyżej 50 % do 70 % powyżej 70 % do 90 % 

powyżej  200 % powyżej 70 % do 100 % powyżej 90 % do 100 % 

§ 4. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę za pobyt oblicza 

się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu 

i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 
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§ 5. Traci moc  uchwała nr XLVII/239/2018 z dnia 14 września 2018 r. Rady Gminy Komańcza w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu schronisko dla 

bezdomnych z terenu Gminy Komańcza. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza. 

§ 7.  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy Komańcza 

 

 

Paweł Kurinka 
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