
UCHWAŁA NR XXXII/200/2018
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających 
schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kiełczygłów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.poz.994, 
poz.1000) oraz  art.17 ust.1 pkt.3, art. 97 ust.1, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1769 i poz.1985, Dz.U. z 2018 r. poz.650, poz.700) Rada Gminy Kiełczygłów, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia , udzielających schronienia 
osobom bezdomnym z terenu Gminy Kiełczygłów.

§ 2. Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym  
nie posiadającym własnego źródła dochodu.

§ 3. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność na zasadach 
określonych w tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie w stosunku do  kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w %

Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności, 
naliczanej od kosztów  utrzymania osoby bezdomnej 

w ośrodku wsparcia

do 100% pobyt bezpłatny
powyżej 100% - 140% 40%
powyżej 140% - 160% 60%
powyżej 160% - 200% 80%

powyżej 200% 100%

§ 4. 1. Opłatę ustala się na czas określony za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia.

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca  kalendarzowego, opłatę oblicza się 
proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę opłaty wynikającą z tabeli przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc 
przez liczbę dni pobytu.

§ 5. 1. Przyznanie pomocy w formie udzielenia schronienia – tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób 
bezdomnych, wysokość odpłatności za pobyt oraz sposób płatności, ustalane  są indywidualnie w decyzji wydanej na podstawie 
udokumentowanego rodzinnego wywiadu  środowiskowego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba bezdomna , której przyznano pomoc w formie tymczasowego miejsca  
pobytu w schronisku zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodku wsparcia może, na jej wniosek lub wniosek 
pracownika socjalnego zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku.

3. Decyzję o częściowym lub całkowitym  zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych podejmuje 
się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu 
środowiskowego.

4. Przypadki, o których mowa w ust.1 dotyczą w szczególności okoliczności związanych z ponoszeniem przez osobę 
bezdomną wysokich kosztów leczenia lub wystąpienia zdarzenia losowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się   Kierownikowi  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

Id: A1FD8066-EFE5-438F-9D6E-1559807011DC. Podpisany Strona 1




