
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/412/2017 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

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

udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Nowy Tomyśl 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 17 ust.1 pkt 3, art.97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)  uchwala się,  co następuje: 

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

tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt 

stały jest Gmina Nowy Tomyśl. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) decyzja – jest to decyzja administracyjna podejmowana w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

2) kryterium dochodowe – odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 

dochodowe na osobę w rodzinie ustalone na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, 

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

4) odpłatność – kwota  opłaty za pobyt jednej osoby w schronisku dla bezdomnych, 

5) ośrodek wsparcia – schronisko dla bezdomnych. 

§ 3. 1. Osobie bezdomnej, której dochód przekracza kryterium dochodowe świadczenie  z pomocy 

społecznej w formie tymczasowego schronienia w ośrodku wsparcia  przyznaje się odpłatnie. 

2. Wysokość odpłatności za tymczasowy  pobyt w ośrodku wsparcia, dla osób których dochód przekracza 

kryterium dochodowe na osobę  samotnie gospodarującą lub na osobę  w rodzinie  ustalana jest zgodnie z  

poniższą 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  

1. do 100 % bezpłatnie 

2.  powyżej 100% do 130 % 20% 

3.  powyżej 130 % do 150 % 30% 

4.  powyżej 150% do 180 % 50 % 

5.  powyżej 180 % do 210 % 80 % 
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6.  powyżej 210% do 240 % 90 % 

7.  powyżej 240 % 100% 

 

§ 4. Odpłatność osoby bezdomnej za tymczasowy pobyt w ośrodku wsparcia ustala się  za każdy dzień 

pobytu. 

§ 5. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nowym Tomyślu w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej. 

§ 6. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia dokonywana jest z dołu w rozliczeniach miesięcznych i stanowi 

dochód Gminy Nowy Tomyśl. 

§ 7.  Okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy, przyjmując za podstawę: ilość dni pobytu 

pomnożoną przez wysokość odpłatności za dzień pobytu, ustaloną zgodnie z § 3. 

§ 8. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, osoba bezdomna której przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej  w formie tymczasowego schronienia w ośrodku wsparcia, na jej wniosek lub pracownika 

socjalnego, może zostać całkowicie  lub częściowo zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 

wsparcia. 

2. Sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ust. 1 dotyczą  w szczególności: 

a) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej 

placówce, 

b) ponoszenia wysokich kosztów leczenia z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

c) poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.  

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

(-) mgr Marcin Brambor 
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