UCHWAŁA NR …./……../2019
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia ………… 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
dla osób z terenu Gminy Miasto Reda.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571,poz. 1696,poz. 1815), art.97 ust. 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz.1690)
Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób z terenu
Gminy Miasto Reda.
§ 2
Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) osoba bezdomna - osoba, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej,
2) kryterium dochodowe - kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla
osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie,
3) odpłatność - miesięczna kwota opłaty za pobyt jednej osoby w schronisku dla bezdomnych.
§ 3
Długość okresu pobytu oraz wysokość opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala się w drodze decyzji
administracyjnej wydanej przez Burmistrza lub inne upoważnione osoby.
§ 4
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia określa Załącznik Nr 1
oraz Załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 5
W przypadku, gdy pobyt osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w danym miejscu nie obejmuje pełnego miesiąca
kalendarzowego, odpłatność oblicza się za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności za miesiąc
przez liczbę dni kalendarzowych, a następnie uzyskaną kwotę mnożąc przez liczbę dni pobytu.
§ 6
Opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, jaką ponosi osoba skierowana nie może być
wyższa od dochodu osoby skierowanej, jak również nie może przekroczyć miesięcznego kosztu jej
pobytu.
§ 7
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby ubiegającej się o pobyt w ośrodku
wsparcia, jej przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego, organ kierujący może zwolnić
osobę kierowaną częściowo lub całkowicie z odpłatności z uwagi na :
1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w innym ośrodku wsparcia, placówce
opiekuńczo-wychowawczej lub rehabilitacyjnej,
2) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie
usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą, inne szczególnie ważne
przyczyny powodujące znaczący wzrost kosztów utrzymania rodziny.

§ 8
Zwolnienie z odpłatności ustalane jest w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza
Miasta Redy lub inne upoważnione osoby.
§9
Traci moc Uchwała Nr XVII/189/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, zmieniona Uchwałą Nr
LII/446/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010r w sprawie zmiany Uchwały nr
XVII/189/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 marca 2009r w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Reda.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr……../2019
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia ……………..2019r.
TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKACH WSPARCIA Z WYŁĄCZENIEM
SCHRONISK DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SCHRONISK DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z
USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI
Dochód - % kryterium
dochodowego zgodnie z art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej
Do 100%
pow. 100-120%
pow. 120-150%
pow. 150-200%
pow. 200-250%
pow. 250-300%
pow. 300-350%
pow. 350-400%
pow. 400-450%
pow. 450%

Wysokość odpłatności w % liczona od kwoty miesięcznego
kosztu pobytu
Osoba samotna

Osoba w rodzinie

nieodpłatnie
3%
6%
8%
10%
15%
20%
30%
50%
100%

nieodpłatnie
5%
10%
15%
20%
25%
30%
40%
60%
100%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr……../2019
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia ……………..2019r.
TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ
SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI
Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie - % kryterium
dochodowego zgodnie z art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej
Do 100%
Pow. 100%-120%
Pow.120%-150%
Pow.150%-170%
Pow.170%-200%
Pow.200%

Wysokość odpłatności w % liczona od kwoty miesięcznego
kosztu pobytu
Schronisko dla osób
bezdomnych

Schronisko dla osób
bezdomnych z usługami
opiekuńczymi

Nie więcej niż 30%
60%
70%
80%
90%
100%

Nie więcej niż 50%
60%
70%
80%
90%
100%

Uzasadnienie
Zgodnie z zapisem art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)- rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala w zakresie
zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych.
Potrzeba uaktualnienia zapisów spowodowana jest zmianą przepisów prawa dotyczących
określenia zasad odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach oraz osób
bezdomnych w schroniskach z usługami opiekuńczymi, których miesięczny dochód nie
przekracza odpowiednio kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) - art. 97 ust. 1a dodany
przez art. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 19 lipca 2019r (Dz.U. 2019.1690) zmieniającej ustawę z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

