
UCHWAŁA NR XXXIX/281/2017
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U z 2017r., 
poz. 1875) , oraz art. 17 ust. 1 pkt 3,art. 36 ust. 2 lit.i, art. 51 ust. 4, art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ) Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych, które posiadają ostatni adres zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Ożarów.

2. Decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia 
w schroniskach dla osób bezdomnych wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie.

§ 2. 

1. Osoba bezdomna może być skierowana do schroniska nieodpłatnie, jeśli jej dochód nie przekracza kwoty 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 cyt. ustawy o pomocy społecznej.

2. Za zgodą osoby ubiegającej się o umieszczenie w schronisku, spełniającej warunki określone w punkcie 
1, może zostać ustalona dobrowolna opłata za pobyt w placówce, szczególnie wówczas, gdy schronisko 
zapewnia całodzienne wyżywienie.

§ 3. 

1. Osobie bezdomnej, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy o pomocy społecznej tymczasowe schronienie w schronisku może być przyznane 
odpłatnie.

2. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku reguluje tabela:    

Dochód w stosunku do kryterium
dochodowego, wyrażony w %

Wysokość odpłatności wyrażona w % 
w stosunku do podstawy ustalenia odpłatności

powyżej 100 do 130 50
powyżej 130 do 160 70
powyżej 160 do 200 90
powyżej 200 100

3. Świadczeniobiorcę na jego wniosek lub wniosek pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ożarowie można zwolnić z całości lub części opłaty za pobyt w schronisku jeśli :

1) osoba bezdomna posiada udokumentowane wydatki związane ze stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym,

2) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności stwierdzone przez pracownika socjalnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ożarowie w wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym na tę okoliczność,

3) Wysokość należności za pobyt w schronisku, sposób i termin dokonywania wpłat określona będzie 
w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc społeczną w formie tymczasowego schronienia 
w schronisku dla bezdomnych,

4) W przypadku, gdy pobyt w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego,    należność 
ustalona zostanie proporcjonalnie do ilości dni pobytu świadczeniobiorcy w placówce.

§ 4. 

W nagłych przypadkach zgodę na udzielenie schronienia wydaje Kierownik schroniska, niezwłocznie 
zgłaszając ten fakt do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.
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§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Krystyna Wieczorek
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UZASADNIENIE

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w
schronisku, dla osób bezdomnych z terenu gminy Ożarów. Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o
pomocy społecznej rada gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie
zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
jakimi są schroniska. Określenie odpłatności wg przedstawionych zasad pozwala ustalić
wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób zobowiązanych do jej
wnoszenia.
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