
UCHWAŁA NR XVI/213/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 a ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1, 1 a i 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2019 r., poz.1507, 2245, 1622 i 1690), uchwala się co 
następuje:

§ 1. W uchwale NR XLVIII/646/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje  następujące brzmienie: „§ 2.1 Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% 
dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla 
osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być 
wyższa niż 50% tego dochodu.”;

2) w § 2 ust. 3 zmianie ulega treść tabeli i otrzymuje następujące brzmienie:

L.p. Procentowy dochód osoby przebywającej w 
schronisku dla osób bezdomnych, określony według 

kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych, liczona procentowo w stosunku 

do pełnego kosztu pobytu 
1. powyżej 100% do 150% 25%
2. powyżej 150% do 200% 50%
3. powyżej 200% do 250% 75%
4. powyżej 250% 100%

3) w § 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje treść o brzmieniu:

„z zastrzeżeniem ust 1”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony 
w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie

Ustawą z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. 2019. poz. 1690) zmieniono art. 97 ustawy z dnia 12.03.2004 r.
o pomocy społecznej poprzez dodanie ust. 1a. Zmiana weszła w życie z dniem 4 października 2019 r. Wskazuje
ona na możliwość nałożenia opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w sytuacji gdy dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Opłata
ta jednak nie może przekroczyć 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie
osoby skierowanej do schroniska, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
nie może być wyższa niż 50% tego dochodu. Wprowadzenie odpłatności od osób do tej pory z niej
zwolnionych postulowały organizacje pozarządowe prowadzące schroniska dla osób bezdomnych. Zgodnie
z powyższymi postulatami opłaty te w większości przypadków mają wymiar symboliczny i nie stanowią
istotnego źródła pokrycia kosztów prowadzenia placówek. Mają jednak wielce istotny wymiar edukacyjny
związany ze specyfiką grupy, której świadczone jest wsparcie – ich zadaniem jest bowiem przeciwdziałanie
uzależnianiu się osób bezdomnych od całkowicie darmowego schronienia oraz uświadamianie
odpowiedzialności (także finansowej) za własny los. Dotychczasowe zasady określające ponoszenie odpłatności
za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych przyznawały taką pomoc dla osób
bezdomnych z terenu Gminy Lubicz, których dochód nie przekraczał kwoty kryterium dochodowego –
nieodpłatnie.

Mając powyższe na względzie, zasadnym staje się podjęcie niniejszej uchwały.
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