UCHWAŁA NR LVII/328/2018
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –
schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla
mieszkańców gminy Świdnica oraz mieszkańców innej gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 8, art.17 ust.1 pkt 3, art. 48a, art.97 ust.1 i 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu gminy
Świdnica oraz za pobyt mieszkańców innej gminy w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanych dalej ,,schroniskiem”.
§ 2. 1. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu
w schroniskuprzysługuje odpłatnie osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium
dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
2. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli:
Dochód osoby/rodziny
kryterium dochodowego
do 100%
powyżej 100% - 200%
powyżej 200%- 300%
powyżej 300%

w%

w stosunku

do Wysokość miesięcznej odpłatności wyrażona w %
liczona od dochodu osoby osoby/rodziny
nieodpłatnie
70%
80%
100%

§ 3. 1. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w schronisku.
2. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatności jest ustalona proporcjonalnie do ilości
dni pobytu w schronisku, dzieląc kwotę opłaty wynikającej z § 2 ust. 2 przez liczbę dni w danym miesiącu
i mnożąc przez liczbę dni pobytu w schronisku.
3. Opłata za pobyt w schronisku jaką ponosi osoba nie może być wyższa od dochodu osoby lub rodziny
skierowanej, jak również nie może przekroczyć miesięcznego kosztu pobytu w schronisku.
§ 4. Odpłatność za pobyt w schronisku osoby zobowiązane uiszczają na konto bankowe Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdnicy zgodnie z decyzją administracyjną.
§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba bezdomna, której przyznano tymczasowe miejsce
pobytu w schronisku, na jej wniosek, na wniosek jej rodziny lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać
zwolniona przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – całkowicie lub częściowo –
z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku.
2. Zwolnienie z opłaty za pobyt może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w oparciu
o udokumentowanie konieczności ponoszenia kosztów: zakupu leków, specjalistycznych badań lekarskich,
pozostawania w specjalistycznym leczeniu, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, poniesienia znacznych strat
materialnych w wyniku zdarzenia losowego.
3. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku podejmuje się po
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Maciej Białek
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