
 

 

UCHWAŁA NR XIII/93/19 

RADY GMINY LASZKI 

z dnia 30 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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 97 ust.1, ust. 1a i ust.. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, 

art. 36 pkt. 2 lit. i, art. 51 ust. 4 i art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. 

poz. 1507 z późn. Zm.) Rada Gminy Laszki uchwala co następuje: 

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

osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które udzielają schronienia 

osobom bezdomnym z terenu Gminy Laszki. 

§ 2. 1. Odpłatność  za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi ustala się w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na 

osobę w rodzinie. 

2. Osoby bezdomne, ponoszą odpłatność na zasadach określonych wg poniższej tabeli 

Dochód osoby przebywającej 

w schronisku, określony procentowo 

wg. Kryterium dochodowego 

określonego  w art. 8 ustawy 

o po9mocy społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt 

w schronisku dla bezdomnych, 

liczona procentowo w stosunku 

do dochodu osoby  kierowanej 

Wysokość odpłatności za pobyt 

w schronisku dla bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi liczona 

procentowo w stosunku do dochodu 

osoby kierowanej 

do 100 % nie więcej niż 30% nie więcej niż 50% 

Powyżej 100% do 150% do 40% do 60% 

Powyżej 150% do 200% do 60% do 70% 

Powyżej  200% do 250% do 80% do 80% 

Powyżej 250% do 100% do 100% 

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo  schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadku, gdy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku  dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi  nie obejmuje  pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość odpłatności  oblicza się 

proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc 

przez liczbę dni pobytu. 

3. Różnicę pomiędzy rzeczywistym kosztem pobytu osoby bezdomnej w schronisku a odpłatnością 

uiszczoną przez osobę, której przyznano świadczenie ponosi Gmina Laszki. 
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§ 4. Przyznanie pomocy w formie udzielenia schronienia – tymczasowego miejsca we wskazanym 

schronisku dla bezdomnych, wysokość odpłatności za pobyt oraz sposób płatności  ustalane są indywidualnie 

w drodze decyzji wydanej na podstawie i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laszki. 

§ 6. Traci moc uchwałą Nr XXVIII/25/18 z dnia 30 stycznia 2018r. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego . 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Marek Bawoł 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 452


		2020-01-23T13:12:53+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




