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Poz. 7819
UCHWAŁA NR XXXVI/196/2017
RADA GMINY W DORUCHOWIE
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla
osób bezdomnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r.
poz. 1875), w związku z art.17 ust.1 pkt.3 art.36 ust.2 lit. i, art.48a ust.1 i 2, art. 97 ust. 5 i art.101 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) Rada Gminy Doruchów
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które
udzielają schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwym miejscowo jest Gmina Doruchów.
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) kryterium dochodowe – odpowiednio: kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej lub
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej;
2) osoba samotnie gospodarująca – odpowiednio osoba samotnie
art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

gospodarująca

w rozumieniu

3) rodzina - odpowiednio rodzina w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej;
4) ośrodek wsparcia – schronisko dla osób bezdomnych;
5) odpłatność – kwota opłaty za pobyt jednej osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia;
6) pobyt – okres przebywania osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia;
7) uprawniony – osoba bezdomna kierowana do ośrodka wsparcia.
§ 3. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku
wsparcia na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego,
zawartego kontraktu socjalnego przez osobę bezdomną z pracownikiem socjalnym oraz decyzji
administracyjnej wydanej przez Kierownika GOPS w Doruchowie lub innego pracownika upoważnionego
przez Wójta Gminy Doruchów do wydawania decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy społecznej.
§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym schronienie ustalana jest zgodnie z poniższej
tabelą:
LP.

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium
dochodowego

Odpłatność w procentach dobowego kosztu
utrzymania osoby bezdomnej w ośrodku
wsparcia
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1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

do 100%
powyżej 100% do 130%
powyżej 130 % do 150%
powyżej 150% do 170%
powyżej 170% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%
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bezpłatnie
20%
30%
50%
80%
90%
100%

§ 5. Opłatność za pobyt w ośrodku wsparcia wnoszona jest na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Doruchowie w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.
§ 6. Opłatność za pobyt w ośrodku wsparcia dokonywana jest z dołu w rozliczeniach miesięcznych.
§ 7. W przypadku, gdy pobyt osoby uprawnionej w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca
kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc pełną kwotę odpłatności
przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
§ 8. 1. Ze względu na zwiększone wydatki związane z trudną sytuacją zdrowotną, osobistą lub realizacją
indywidualnego planu wychodzenia z bezdomności, osoba lub rodzina ubiegająca się o skierowanie bądź
przebywająca w ośrodku wsparcia może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat za okres
wynikający z okoliczności sprawy.
2. Zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty następuje na wniosek osoby bądź rodziny ubiegającej się
o skierowanie lub przebywającej w ośrodku wsparcia.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Joanna Blewąska

