
 

 

UCHWAŁA NR LVI/376/2018 

RADY GMINY STARE MIASTO 

z dnia 7 listopada 2018 r. 

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

schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym   z terenu gminy Stare Miasto 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., 

poz. 994 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 2 lit. i art. 48a ust. 1, art. 51 ust. 4, 

art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z ze zm.) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) osoba bezdomna – osoba, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej; 

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

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

3) pobyt – okres przebywania w ośrodku wsparcia, określony w decyzji administracyjnej; 

4) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.). 

§ 2. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 

schronienia osobom tego pozbawionym, w tym również osobom bezdomnym. 

§ 3. 1. Osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie ponoszą opłat. 

2. Osobom,  których dochód lub dochód na rodzinę przekracza kryterium dochodowe określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, odpłatność ustala się zgodnie z poniższą tabelą: 

Dochód osoby skierowanej w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej  

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w ośrodku 

wsparcia dla bezdomnych liczona od pełnego kosztu 

powyżej 100% do 150% powyżej 10% do 25% 

powyżej 150% do 175%  powyżej 25% do 50% 

powyżej 175% do 200% powyżej 50% do 75% 

powyżej 200%  powyżej 75% do 100% 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

(-) Halina Turajska 
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