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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., 
poz. 506, z późn. zm.) art. 97 ust. 1a i 5, art. 48a ust. 1, art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi zmienia się § 3,  w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

„Osobom bezdomnym  pomoc w formie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami  
opiekuńczymi  udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie wyrażony w procentach kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności wyrażona
w procentach dobowego kosztu utrzymania 

osoby bezdomnej
w schronisku

do 100% 30%
powyżej 100% do 200% 40%
powyżej 200% do 250% 55%
powyżej 250% 70%

”.

2. W pozostałym zakresie uchwała wskazana ust.1 pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1507, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielanie
schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W związku z nowelizacją
ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie 4 października 2019 r. wprowadzone zostały nowe zasady
udzielania pomocy w formie schronienia (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej,
oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący
w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby kierowane zgodnie
z art. 97 ust. 1a są zobowiązane do ponoszenia opłat. Rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań
własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (art. 97 ust. 1a i ust. 5 w/w
ustawy). Schronisko dla bezdomnych jest jedną z form ośrodka wsparcia. W związku z powyższym konieczne
stało się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych.
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