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UCHWAŁA NR XII/81/2020
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48, art. 48a ust. 2 i ust. 2b, art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.1)) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.2)), uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego
miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz schronisku w którym usługi takie
nie są świadczone.
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają :
1) ośrodek wsparcia: schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi,
2) schronisko dla osób bezdomnych – oznacza to schronisko dla osób bezdomnych, o którym mowa w art. 48a
ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),
3) schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - oznacza to schronisko dla osób bezdomnych,
o którym mowa w art. 48a ust. 2b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 z późn. zm.),
§ 3. Świadczenie z pomocy społecznej w formie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przyznawane jest wg zasad określonych
w poniższej tabeli :
Dochód osoby/rodziny w %
w stosunku do kryterium
dochodowego

Wysokość miesięcznej odpłatności
osoby bezdomnej wyrażona w %
w stosunku do jej dochodu
Schronisko dla osób bezdomnych

do 100 %
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%
1)

do 30%
powyżej 30% do 40%
powyżej 40% do 60%
powyżej 60% do 70%
powyżej 70% do 100%

Wysokość miesięcznej odpłatności
osoby bezdomnej wyrażona w %
w stosunku do jej dochodu
Schronisko dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
do 50 %
powyżej 50% do 60%
powyżej 60% do 80%
powyżej 80% do 90%
powyżej 90% do 100%

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz w Dz. U. z 2019 r.
poz. 1622, 1690, 1818 i 2473.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571,1696 i 1815.
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§ 4. 1. Odpłatność osoby uprawnionej za tymczasowy pobyt w ośrodku wsparcia ustala się za każdy dzień
pobytu.
2. Okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy, przyjmując za podstawę: ilość dni pobytu
pomnożoną przez stawkę dzienną.
3. Osoba uprawniona winna wpłacić należność za pobyt w ośrodku wsparcia na rachunek bankowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.
Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia dokonywana jest z dołu i stanowi dochód Gminy Mieleszyn.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/119/2017 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 10 listopada 2017r w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom bezdomnym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017r. poz. 7441).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Adam Pilarowski

