UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2018
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU
z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017r., poz 1875 z późn. zm.), art.97 ust 1 i 5 w związku
z art 17 ust. 1 pkt 3, art 51 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U.
z 2017r. poz 1769 z późn.zm.).
Rada Miejska w Pasymiu uchwala co następuje:
§1
Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz
ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych udzielających schronienia osobom
bezdomnym z terenu Gminy Pasym.
§2
Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w
ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym,
których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
§3
Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie
pobytu w ośrodku wsparcia - schronisku udzielana jest odpłatnie, w wysokości zgodnie z tabelą
zamieszczoną w załączniku do niniejszej Uchwały, nie więcej jednak niz pełny koszt usługi.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
Brygida Starczak

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVIII/252/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 marca 2018 roku
Tabela odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach zapewniających
schronienie dla osób bezdomnych z terenu gminy Pasym
Dochód osoby/rodziny wyrażony jako %
kryterium dochodowego, ustalone zgodnie z
art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentach dobowego
kosztu utrzymania osoby bezdomnej w ośrodku
wsparcia- schronisku

Do 100%

nieodpłatnie

Powyżej 100% do 150%

60%

Powyżej 150% do 200%

80%

Powyżej 200%

100%

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym
w tym bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to
świadczenie niepieniężne, które przysługuje osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca
noclegowego we własnym zakresie z różnych powodów.
Na terenie gminy Pasym w/w zadanie realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej za pomocą ośrodków wsparcia- schronisk dla bezdomnych do których osoby bezdomne,
pozbawione schronienia kierowane są w formie pisemnej podpisanej przez Kierownika MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu oraz wydanej decyzji administracyjnej
podpisanej przez osobę upoważnioną.
Wśród klientów korzystajacych z pomocy w formie schronienia moga pojawić sie osoby
posiadające własne dochody, które przekraczają kryterium dochodowe, stąd zachodzi w pełni
uzasadniona konieczność określenia przez Radę Gminy, jako organu właściwego, szczegółowych
zasad odpłatności za korzystanie z pobytu w schronisku.
W załączniku do uchwały określono procentowe granice, w których ośrodek ustali
konkretny wymiar ponoszonej opłaty za pobyt w schronisku w formie decyzji administracyjnej.
Odpłatność została uzależniona od dochodu własnego danej osoby lub rodziny przyjmując, iż jest to
dochód na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej, przy czym maksymalna
miesięczna kwota opłaty nie może być wyższa niż miesięczny koszt pobytu w schronisku. Należy
zaznaczyć, iż obligatoryjne zwolnienie z kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych
przysługuje osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe określone w art.8 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej.

