
UCHWAŁA NR XLIII/309/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 27 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) Rada Miejska 
w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu 
Gminy Świebodzice w schronisku dla bezdomnych.

§ 2. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, których miesięczny dochód przekracza 
kryterium dochodowe, ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby bezdomnej zgodnie z kryterium 
dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej

Procentowa wysokość odpłatności za pobyt 
w schronisku dla bezdomnych

do 100% nieodpłatnie
powyżej 100 % do 140 % do 40 %
powyżej 140 % do 170 % do 70 %
powyżej 170 % do 100%

§ 3. Odpłatność za jeden dzień pobytu w schronisku dla bezdomnych wynosi 30,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in.
udzielenie schronienia osobom bezdomnym z jej terenu. W myśl przepisu 48a ust. 1 ustawy udzielenie
schronienia będzie następować jedynie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo
schronisku dla osób bezdomnych. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy opłatę za pobyt w schronisku
dla osób bezdomnych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając
przyznany zakres usług. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, osoby nie ponoszą opłat. W drodze uchwały Rada
Gminy Świebodzice ustala szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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